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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 
 
 :قال شيخ االسالم احمد بن تيمية قدس اهلل روحه

والصالة والسالم على من ال نبى بعده الحمدد هلل نسدتعينه    بسم اهلل الرحمن الرحيم الحمد هلل
ومن سيئات اعمالنا من يهده اهلل فال مضل له ومدن   شرور انفسنا ونستغفره ونعوذ باهلل من
ان ال اله اال اهلل وحده ال شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله  يضلل فال هادي له ونشهد

 وسلم صلى اهلل عليه وآله
مدن   اما بعد فهذه كلمات مختصرات فى اعمال القلوب التى قد تسمى المقامات واالحوال وهي

لده   محبة اهلل ورسوله والتوكل على اهلل واخدال  الددين   الدين مثل اصول االيمان وقواعد
 والشكر له والصبر على حكمه والخوف منه والرجاء له وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من

 اوجب اهلل حقه من اهل االيمان واستكتبها
 االصدل  وكل منا عجالن فأقول هذه االعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورين فدى 

ثالث درجات  باتفاق أئمة الدين والناس فيها على ثالث درجات كما هم فى اعمال االبدان على
 ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات

 فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور او فعل محظور
 والمقتصد المؤدي الواجبات والتارك المحرمات

والمكروه  ومستحب والتارك للمحرموالسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من فعل واجب 
يحب التوابين  ما بتوبة واهللإوان كان كل من المقتصد والسابق قد يكون له ذنوب تمحى عنه 

وكل من الصدنفين   ما بغير ذلكإويحب المتطهرين واما بحسنات ماحية واما بمصائب مكفرة و
ولياء اهلل ال خدوف  أن إال إ المقتصدين والسابقين من اولياء اهلل الذين ذكرهم فى كتابه بقوله

اهلل هم المؤمنون المتقون ولكدن   عليهم وال هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فحد اولياء
وان كان السدابقون هدم اعلدى     ذلك ينقسم الى عام وهم المقتصدون وخا  وهم السابقون

 درجات كاالنبياء والصديقين
حيحه   سمين فى الحديث الذي رواه البخاري فىوقد ذكر النبى صلى اهلل عليه و آله وسلم الق

اهلل مدن   عن ابي هريرة رضي اهلل عنه عن النبى صلى اهلل عليه وآله وسلم انه قدال يقدول  
عليده وال   عادى لى وليا فقد بارزنى بالمحاربة وما تقرب الي عبدي بمثل اداء ما افترضدت 
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وبصره الذي  سمعه الذي يسمع به يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت
يبطش وبى  يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها فبى يسمع وبي يبصر وبى

فاعلده تدرددي    يمشى ولئن سألنى ألعطينه ولئن استعاذنى العيدنه وما ترددت عن شىء انا
 عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت واكره مساءته والبد له منه

معه مدن ضدد    يمانه وتقواه كماإهل االيمان فمعه من والية اهلل بقدر ألم لنفسه من واما الظا
والسديئات   ذ الشخ  الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضدية للثدواب  إذلك بقدر فجوره 

صدلى اهلل   المقتضية للعقاب حتى يمكن ان يثاب و يعاقب وهذا قول جميع اصحاب رسول اهلل
يخلد فى النار مدن   نه الأهل السنة والجماعة الذين يقولون أسالم وعليه وآله وسلم وأئمة اال

نه ال يخرج أالقائلون بالتخليد كالخوارج والمعتزلة القائلين  ماأفى قلبه مثقال ذرة من ايمان و
هل الكبدائر ال قبدل   أنه ال شفاعة للرسول وال لغيره فى أهل القبلة وأمن  من النار من دخلها

ه فعندهم ال يجتمع فى الشخ  الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات بدل  وال بعد دخول النار
يعاقب ومن عوقب لم يثب ودالئل هذا األصل من الكتاب و السنة و إجماع سدلف   من اثيب ال
 . ليس هذا موضعه وقد بسطناه فى مواضعه االمة كثير

هدذه   ون معه مدن ن يكأيمان حقيقى فالبد إمور كثيرة ولهذا من كان معه أوينبنى على هذا 
الخطاب  ن كان له ذنوب كما روى البخارى فى صحيحه عن عمر بنإ يمان هوإعمال بقدر ألا

وكدان   وكان يضحك النبى صلى اهلل عليده وسدلم   ًاكان يسمى حمار ن رجاًلأرضي اهلل عنه 
ر اهلل ما اكث يشرب الخمر ويجلده النبى صلى اهلل عليه وآله وسلم فأتى به مرة فقال رجل لعنة

وسلم ال تلعنه فانده   ما يؤتى به الى النبي صلى اهلل عليه وسلم فقال له النبى صلى اهلل عليه
 . يحب اهلل ورسوله

عرى  فهذا يبين ان المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا هلل ورسوله وحب اهلل ورسوله اوثق
عندد اهلل   طا عليده االيمان كما ان العابد الزاهد قد يكون لما فى قلبه من بدعة ونفاق مسخو

على ابن  مير المؤمنينأورسوله من ذلك الوجه كما استفاض فى الصحاح وغيرها من حديث 
ذكر الخوارج  ابى طالب وابي سعيد الخدري وغيرهما عن النبى صلى اهلل عليه وآله وسلم انه

يقدرؤون   فقال يحقر أحدكم صالته مع صالتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مدع قدراءتهم  
لقيتمدوهم   سالم كما يمرق السهم من الرمية اينمدا إلرآن ال يجاوز حناجرهم يمرقون من االق

 . القتلنهم قتل عاد عند اله لمن قتلهم يوم القيامة لئن ادركتهم ًاجرأفاقتلوهم فان فى قتلهم 
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طالب  بىأبن إمير المؤمنين على أوهؤالء قاتلهم اصحاب رسول اهلل صلى اله عليه وسلم مع 
الصدحي    لنبى صلى اهلل عليه وسلم وقال النبي صلى اهلل عليه وسلم فيهم فى الحدديث بأمر ا

 . فرقة من المسلمين يقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق
ن أل حب الى ابليس من المعصدية أن البدعة إسالم كسفيان الثوري وغيره إلئمة اأولهذا قال 

المبتددع  إن ن البدعة ال يتاب منهدا  إهم البدعة ال يتاب منها والمعصية يتاب منها ومعنى قول
ال يتدوب   فهو ًادرآه حسندزين له سوء عمله ف الذي يتخذ دينا لم يشرعه اهلل وال رسوله قد

حسنا مأمورا به  ما دام يراه حسنا الن اول التوبة العلم بأن فعله سىء ليتوب منه او بأنه ترك
مر فانه ألفى نفس ا وهو سيء ًاله حسنو استحباب ليتوب ويفعله فما دام يرى فعأمر ايجاب أ

 . ال يتوب
سدبحانه   ولكن التوبة منه ممكنة وواقعة بأن يهديه اهلل ويرشده حتى يتبين له الحق كما هدى

البدع والضالل وهذا يكون بأن يتبدع   هلأتعالى من هدى من الكفار والمنافقين وطوائف من 
ما لم يعلم كما قال تعالى والذين اهتددوا   علم ورثه اهللأمن الحق ما علمه فمن عمل بما علم 
شدد  ألهدم و  ًاظون به لكان خيرعنهم فعلوا ما يوأ ولو زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا : )عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما وقال تعالى ًا جرأتثبيتا واذا آلتيناهم من لدنا 

( ورٌ رَحِيمٌوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُاتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُ
ءَكُمْ مِننَ اللَّنهِ نُنورٌ    قَدْ جَا: ) وقال تعالى (اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور: )( وقال تعالى

وكذلك من اعرض عن اتباع الحق الدذي   وشواهد هذا كثيرة فى الكتاب والسنة (وَكِتَناٌٌ مُننيِ ٌ   
حتى يعمى قلبه عن االحق الواض  كما قدال   يعلمه تبعا لهواه فان ذلك يورثه الجهل والضالل

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ : )وقال تعالى  (هُ ال يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِ َفَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّ: ) تعالى 

شْعِرُكُمْ  وَمَا يُوَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ: ) وقال تعالى ( مَرَضاً

 ( ونَوَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِني ُُغْيَنانِهِمْ يَعْمَهُن   *  أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ ال يُؤْمِنُونَ
فئددتهم  يؤمندون واندا نقلدب ا    ي وما يدريكم انها اذا جداءت ال أوهذا استفهام نفى وانكار 

جزمدا بأنهدا اذا    بالكسر تكون وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة على قراءة من قرأ انها
ولهذا قال من قال مدن   جاءت ال يؤمنون ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مرة
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عقوبة السديئة السديئة    السلف كسعيد بن جبير ان من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وان من
 . بعدها

 وقد ثبت فى الصحيحين عن ابن مسعود رضي اهلل عنه عن النبى صلى اهلل عليه وسدلم انده  
 ال عليكم بالصدق فان الصدق يهدى الى البر وان البر يهدى الى الجندة وال يدزال الرجدل   ق

الفجور  يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند اهلل صديقا واياكم والكذب فان الكذب يهدى الى
 ًااهلل كدذاب  دى الى النار وال يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عندد وان الفجور يه

 . يستلزم الفجور ن الكذبأصل يستلزم البر وأن الصدق أفأخبر النبى صلى اهلل عليه وسلم 
مدر  أذا إ ن الفجار لفي جحيم ولهذا كان بعض المشدائخ إبرار لفي نعيم وألن اإوقد قال تعالى 

يكثر فى كالم  مره بالصدق ولهذا كانأن ال ينفره وال يشعب قلبه أحب أوبعض متبعيه بالتوبة 
يتبعني ويقولون  خال  حتى يقولون قل لمن ال يصدق الإلمشائخ الدين وائمته ذكر الصدق وا

سباط وغيدره  أ رض وما وضع على شيء اال قطعه ويقول يوسف بنألالصدق سيف اهلل فى ا
 . هذا كثير ما صدق اهلل عبد اال صنع له وأمثال

ينقسمون  سالمإلسالم فان المظهرين اإليمان واإلخال  هما فى الحقيقة تحقيق اإلوالصدق وا
الدذي يبندى    ساس النفاقأالى مؤمن ومنافق والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق فان 

 قالدت ) تعدالى  يمان نعتة بالصدق كما فى قولده إلذا ذكر اهلل حقيقة اإعليه هو الكذب ولهذا 
الدذين آمندوا بداهلل     عراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا الى قوله انما المؤمنونألا

اولئك هم الصدادقون وقدال    ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل اهلل
من اهلل ورضدوانا   يبتغون فضاًل موالهمأتعالى للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم و

 ( .صرون اهلل ورسوله هم الصادقونوين
وجاهدوا فى  يمانهم ريبةإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إلن الصادقين فى دعوى اأفأخبر 

واآلخرين كمدا قدال    ن هذا هو العهد المأخوذ على األولينإنفسهم وذلك أموالهم وأله بدسبي
ا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَاٌٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّنيِيِّ َ لَمَ: )تعالى 

 (هَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَلَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْ
خذ عليه الميثاق لئن بعث محمد وهو حدي ليدؤمنن بده    إال أقال ابن عباس ما بعث اهلل نبيا 
 . على امته لئن بعث محمد وهم احياء ليؤمنن به ولينصرنه ولينصرنه وامره ان يأخذ الميثاق
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بالقسدط   وقال تعالى لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقدوم النداس  
بالغيب ان اهلل قوي  نا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم اهلل من ينصره ورسلهوانزل

الجل القيام بالقسط ولديعلم اهلل   عزيز فذكر تعالى انه انزل الكتاب والميزان وانه انزل الحديد
وسيف ينصر وكفى بربك هاديا ونصيرا  من ينصره ورسله ولهذا كان قوام الدين بكتاب يهدى

حدهما نزل من حيدث لدم يندزل    أن يكون أ اب والحديد وان اشتركا فى االنزال فال يمنعوالكت
ن اهلل العزيز الحكديم وقدال   داب مدتنزيل الكت اآلخر حيث نزل الكتاب من اهلل كما قال تعالى

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ : )لى وقال تعا ( الر كِتَاٌٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَنيِريٍ: )تعالى 

 . الجبال التي خلق فيها والحديد أنزل من ( لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ
 وكذلك وصف الصادقين في دعوى البر الذي هو جماع الدين في قوله تعالى لديس البدر أن  

والكتاب  مالئكةتولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باهلل واليوم الآلخر وال
فوصدفهم سدبحانه    والنبيين الي قوله اولئك الذين صدقوا وأؤلئك هم المتقون وأما المنافقون
ولهم عذاب أليم بما  بالكذب في آيات متعددة كقوله تعالى في قولبهم مرض فزادهم اهلل مرضا

 يعلدم أندك   لرسدول اهلل واهلل  كانوا يكذبون وقوله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك
ََْعَقنَيُهْم ِنَفاقنًا ِفني ُقُلنوِبِهْم ِإَلنى َينْوِم َيْلَقْوَننُه ِبَمنا         : ) لرسوله واهلل يشهد أن المنافقين لكاذبون وقوله تعالى َفن

ونحو ذلك في القرآن كثير ومما ينبغدي ان يعدرف ان    ( أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَندُوُُ وَبِمَنا كَنانُوا يَكَنذِبُونَ    
االقوال وفى االعمال كقول النبى صلى اهلل عليه وسلم وآله وسلم  صديق يكون فيالصدق والت

على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك ال محالة فالعينان تزنيان  فى الحديث الصحي  كتب
واالذنان تزنيان وزناهما السمع واليدان تزنيان وزناهمدا الدبطش والدرجالن     وزناهما النظر

مشي والقلب يتمنى ويشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه ويقال حملوا على وزناهما ال تزنيان
حملة صادقة اذا كانت ارادتهم للقتال ثابتة جازمة ويقال فالن صدادق الحدب والمدودة     العدو

 ونحو ذلك ولهذا يريدون بالصادق الصادق فى ارادته وقصده وطلبه وهو الصادق فى عملده 

 المنافق ضد المؤمن الصادق وهو الذي يكون كاذبا فدى ويريدون الصادق في خبره وكالمه و

إِنَّ الْمُنَنافِقِ َ يُخَنادِعُونَ اللَّنهَ وَهُنوَ خَنادِعُهُمْ      : )فى عمله كالمرائي فى عمله قال اهلل تعالى  ًاخبره او كاذب

 . يتينآلا( لَّهَ إِلَّا قَلِيالًوَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّالةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَال يَذْكُرُونَ ال



 (8) 

:  تعدالى  ستسالم هلل ال لغيره كمدا قدال  إلسالم هو اإلواما االخال  فهو حقيقة االسالم اذ ا
لم يستسلم هلل فقد استكبر ومدن   فمن (اآلية.....ضَرٌََ اللَّهُ مَثَالً رَجُالً فِينهِ شُنرَكَاءُ مُتَشَاكِسُنونَ    )

سالم ضد الشرك والكبر إلسالم واإلا من الكبر والشرك ضداستسلم هلل ولغيره فقد اشرك وكل 
سلمت لرب العدالمين وقدال   أسلم قال إربه  هدويستعمل الزما ومتعديا كما قال تعالى اذ قال ل

وامثال ذلك ( َهُنمْ يَحْزَنُنون   بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُُُ عِنْدَ رَبِّهِ وَال خَنوٌٌْ عَلَنيْهِمْ وَال  : )تعالى 
 . فى القرآن كثير

وتدرك   ال اهلل وهى متضمنة عبادة اهلل وحدده إن ال اله أسالم شهادة إلولهذا كان كان رأس ا
سواه كما قدال   خرين ديناآلولين واألسالم العام الذي ال يقبل اهلل من اإلعبادة ما سواه وهو ا

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلَنهَ إِلَّنا   : )وقال تعالى ( المِ دِيناً فَلَنْ يُقْنيَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَوَمَنْ يَنيْتَغِ غَيْرَ الَِْسْ: )تعالى 

سالم وهذا الذي إلان الدين عند اهلل إ( هُوَ وَالْمَالئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ ال إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
 مما يبين ان اصل الدين فى الحقيقة هو االمور الباطندة مدن العلدوم واالعمدال وان     ذكرناه

رواه  عمال الظاهرة ال تنفع بدونها كما قال النبى صلى اهلل عليه وسلم فى الحدديث الدذي  األ
وسلم فدى   يهاحمد فى مسنده االسالم عالنية وااليمان فى القلب ولهذا قال النبى صلىاهلل عل
بين والحرام  الحديث المتفق عليه عن النعمان بن بشير عن النبى صلى اهلل عليه وسلم الحالل

فقد استبرأ لعرضه  تقى الشبهاتإمور مشتبهات ال يعلمهن كثيرمن الناس فمن أبين وبين ذلك 
 يوشك ان يقع فيده  ودينه ومن وقع فى الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى

ذا صلحت صدل   إ وان في الجسد مضغة الأوان حمى اهلل محارمه أال وان لكل ملك حمى أال 
هريرة قال القلدب   بىألها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد اال وهي القلب وعن 

 . جنوده ذا خبث الملك خبثتإذا طاب الملك طابت جنوده وإعضاء جنوده فألملك وا
ذلدك   ه والتوكل عليه والرضا عنه ونحودخال  لإلطنة كمحبة اهلل واعمال الباألفصل وهذه ا

 ارتقى مقامه حد وانأكلها مأمور بها فى حق الخاصة والعامة ال يمكن تركها محمودا فى حال 
الددين   مرأواما الحزن فلم يأمر اهلل به وال رسوله بل قد نهى عنه في مواضع وان تعلدق بد  

وَال تَحْزَنْ عَلَنيْهِمْ وَال  : )تعالى  وقوله( ال تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الََْعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِ َوَال تَهِنُوا وَ: ) كقوله تعالى

 . ذلك كثير وامثال (إِذْ يَقُولُ لِصَاحِنيِهِ ال تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا: )تعالى وقوله ( تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ
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ه نعم دداهلل ب يجلب منفعة وال يدفع مضرة فال فائدة فيه وماال فائدة فيه ال يأمرنه ال ألوذلك 
النبدى صدلى اهلل    ذا لم يقترن بحزنه محرم كما يحزن على المصائب كما قالإال يأثم صاحبه 

و أيؤاخذ علدى هدذا    عليه وسلم ان اهلل ال يؤاخذ على دمع العين وال على حزن القلب ولكن
 . ويحزن القلب الى لسانه وقال صلى اهلل عليه وسلم تدمع العينيرحم واشار بيده 

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَناُُ مِننَ   : )وال نقول اال ما يرضي الرب ومنه قوله تعالى 

من تلك  ًاه فيكون محمودوقد تبين بالحزن ما يثاب صاحبه عليه ويحمد علي( الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِنيمٌ 
جهة الحزن كالحزين على مصيبة فى دينه وعلى مصائب المسلمين عموما فهذا  الجهة ال من
ذا إفى قلبه من حب الخير وبغض الشر وتوابع ذلك ولكن الحدزن علدى ذلدك     يثاب على ما

ال كان حسب إمأمور من الصبر والجهاد وجلب منفعة ودفع مضرة نهى عنه و فضى الى تركأ
 . عنه من جهة الحزن ثمإلصاحبه رفع ا

 ًاورسوله به كدان مدذموم   مر اهللأفضى الى ضعف القلب واشتغاله به عن فعل ما أن أما أو
هلل والتوكدل عليده    ا المحبدة أمدد عليه من تلك الجهة وان كان محمودا من جهة اخرى و

د مدن  حد أ له ونحو ذلك فهذه كلها خير محض وهى حسنة محبوبة فى حق كدل  خال إلوا
دون الخاصة  ن هذه المقامات تكون للعامةأالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين ومن قال 

وانما يخدرج   راد خروج الخاصة عنها فان هذه ال يخرج عنها مؤمن قطأن إفقد غلط فى ذلك 
تقصير في تحقيق هذه  و منافق وقد تكلم بعضهم فى ذلك بكالم بينا غلطه فيه وانهأعنها كافر 

ولكن هذه المقامات ينقسدم النداس فيهدا الدى     ،  مقامات بكالم مبسوط وليس هذا موضعهال
ن التوكل مناضلة أن هؤالء قالوا أمثال ذلك  خصو  وعموم فللخاصة خاصها وللعامة عامها

من  ًامرأعن نفسه وقالوا المتوكل يطلب بتوكله  عن النفس فى طلب القوت والخا  ال يناضل
عدم  أول فان التوكدل  ألما اأمنها فال يطلب شيئا فيقال  مور بفروعهاألا مور والعارف يشهدألا

المتوكل يتوكل على اهلل فى صالح قلبه ودينه وحفظ لسدانه   نإمن التوكل في مصال  الدنيا ف
ياك نسدتعين  إياك نعبد وإاليه ولهذا يناجي ربه فى كل صالة بقوله  مورألوارادته وهذا اهم ا
: تعالى  وقوله( عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِينبُ : )تعالى وقوله  ( اعْنيُدُُْ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِفَ: ) كما فى قوله تعالى

فهو قد جمع بين العبادة والتوكل فى عدة مواضع الن ( قُلْ هُوَ رَبِّي ال إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَاٌِ)
قال من قال من السلف ان اهلل جمع الكتب المنزلة فى القدرآن   لهذاهذين يجمعان الدين كله و

المفصل وجمع علم المفصل فى فاتحة الكتاب وجمع علم فاتحة الكتداب   وجمع علم القرآن فى
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وهاتان الكلمتان هما الجامعتان اللتان للرب والعبد كما فى ،  ياك نستعينإو ياك نعبدإفى قوله 
عن النبدى صدلى اهلل عليده     :رضي اهلل عنه  بى هريرةأن مسلم ع الحديث الذي في صحي 

الصالة بيني وبين عبدى نصفين نصفها لي ونصدفها   وسلم انه قال يقول اهلل سبحانه قسمت
صلى اهلل عليه وسلم يقول العبد الحمد هلل رب العدالمين   لعبدى ولعبدى ما سأل قال رسول اهلل

رحيم يقول اهلل اثنى علي عبدي يقول العبد مالك ال العبد الرحمن يقول اهلل حمدنى عبدي يقول
ياك نستعين يقول اهلل فهدذه اآليدة   إياك نعبد وإيقول العبد  يوم الدين يقول اهلل مجدني عبدى

هدنا الصراط المستقيم صدراط الدذين   إسأل يقول العبد  ولعبدى ما بينى وبين عبدى نصفين
اهلل فهؤالء لعبدى ولعبددى مدا سدأل     المغضوب عليهم وال الضالين يقول انعمت عليهم غير

ان جامعتدان  دب وهاتددله نصف الدعاء والطل نصف الثناء والخير والعبد له فالرب سبحانه
وفي الصحيحين عن معاذ رضدي  ،  للعبد فاياك نعبد واياك نستعين للعبد ما للرب سبحانه وما

يا معاذ اتدري ما حدق اهلل   حمار فقال اهلل عنه قال كنت رديفا للنبى صلى اهلل عليه وسلم على
علم قدال  أذا فعلوا ذلك قلت اهلل ورسوله إاهلل  على العباد قلت اهلل ورسوله ما حق العباد على

مر اهلل ومحبته أالغاية التى خلق اهلل لها العباد من جهة  ن ال يعذبهم والعبادة هيأحقهم عليه 
ندزل الكتدب   أرسل الرسل وأوبها  ال ليعبدونإنس إلخلقت الجن وا ورضاه كما قال تعالى وما

هلل ونهايته وكمال الذل هلل ونهايته فالحب الخلي عدن ذل والدذل    سم يجمع كمال الحبإوهي 
ال مرين ولهذا كاندت العبدادة ال   إعبادة وانما العبادة ما يجمع كمال  الخلي عن حب ال يكون

له من جهة محبتده   ن فهين كانت منفعتها للعبد واهلل غني عن العالميإوهي و ال اهللإتصل  
الفاقد لراحلته عليها طعامه وشدرابه   بها ولهذا كان اهلل اشد فرحا بتوبة العبد من لها ورضاه

فرحا بتوبة عبده من هذا  داستيقظ فوجدها فاهلل أش ذا نام آيسا منها ثمإرض دوية مهلكة أفى 
 . ذا الموضعقد بسطناها وشرحناها في غير ه مور جليلةأبراحلته وهذا يتعلق به 

مدن   نه هو الوسيلة والطريق الذي ينال به مقصدوده ومطلوبده  ألستعانة للعبد إلوالتوكل وا
صدلى اهلل   العبادة فاالستعانة كالدعاء والمسئلة وقد روى الطبراني فى كتاب الدعاء عن النبى

دة لدك وواحد   عليه وسلم قال يقول اهلل عز وجل يا ابن آدم إنما هي أربع واحدة لي وواحدة
ما التى هي لك أو ما التى لي فتعبدنى ال تشرك بي شيئاأبيني وبينك وواحدة بينك وبين خلقى ف

مدا  أجابة وإلالدعاء وعلى ا ما التى بينى وبينك فمنكأليه وإحوج ما تكون أجازيك به أفعملك 
 . التى بينك وبين خلقى فأت للناس ما تحب ان يأتوا اليك
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يحب ويريدد   بتداءإبتداء فان العبد إعتبار تعلق المحبة والرضا وكون هذا هلل وهذا للعبد هو با
ويحب الوسديلة   ما يراه مالئما له واهلل تعالى يحب ويرضى ما هو الغاية المقصودة فى رضاه

اهلل ويرضاه وعلى هدذا   ال فكل مأمور به فمنفعته عائدة على العبد وكل ذلك يحبهإلذلك و تبعًا
ال حظوظ الدنيا وهو غلط إبه  ن التوكل ال يطلبأمات العامة ظن ن التوكل من المقاأفالذي ظن 

 . بل التوكل فى االمور الدينية اعظم
والزاهد فيها زاهدد   ال بهاإمور الدينية التى ال تتم الواجبات والمستحبات ألالتوكل من ا يضًاأو

فع فدى الددار   والزهد المشروع هو ترك الرغبة فيما ال ين،  فيما يحبه اهلل ويأمر به ويرضاه
ن الورع المشروع هو ترك أالتى ال يستعان بها على طاعة اهلل كما  اآلخرة وهو فضول المباح

اآلخرة وهو ترك المحرمات والشبهات التى ال تستلزم تركها ترك ما فعله  ما قد يضر فى الدار
فدى الددار   و يعين على ما ينفع أما ما ينفع في الدار اآلخرة بنفسه أكالواجبات ف رج  منهاأ

يَنا أَيُّهَنا الَّنذِينَ آمَنُنوا ال تُحَرِّمُنوا      : )فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل فى قوله تعدالى   اآلخرة

بفضول المباحات هو ضدد   شتغالإلن اأكما ( َُيِّنيَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَال تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
ال كدان منقوصدا   إو عاصيًا لمشروع فان اشتغل بها عن فعل واجب او فعل محرم كانالزهد ا

ه ديضا فان التوكل هو محبوب هلل مرضدي لد  أو،  عن درجة المقربين الى درجة المقتصدين
به دائما ال يكون من فعل المقتصددين   ه مأمورًادل مرضيًا وما كان محبوبا هلل مأمور به دائمًا

 . عن قولهم المتوكل يطلب حظوظه جوبةأالثة دون المقربين فهذه ث
ن ألحاجة اليه  نه الأمور قد فرغ منها فهذا نظير ما قاله بعضهم فى الدعاء ألن اأما قولهم أو

فسد ألم ينفع الدعاء وهذا القول من  مقدرًا ن لم يكنإليه وإن كان مقدرا فال حاجة أالمطلوب 
 .اًل وعق قوال شرعًاألا

التوكل والدعاء ال يجلب به منفعة وال يدفع به مضدرة وانمدا هوعبدادة    وكذلك قول من قال 
مدن   محضة وان حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض وهذا وان كان قالده طائفدة  

 . ن الدعاء انما هو عبادة محضةإوكذلك قول من قال  ًايضأالمشائخ فهو غلط 
قضية  مور مقدرةألهؤالء ظنوا ان كون اصل واحد وهو ان أشبهها يجمعها أقوال وما ألفهذه ا

يقددر   يمنع ان تتوقف على اسباب مقدرة ايضا تكون من العبد ولم يعلمدوا ان اهلل سدبحانه  
ولهذا كان طرد  فعالهمأفعال العباد وغير أمور ويقضيها باألسباب التى جعلها معلقة بها من ألا

 . قولهم يوجب تعطيل االعمال بالكلية
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خرجدا  أ صل مرات فأجاب عنه كماألاهلل عليه وسلم وآله وسلم عن هذا ا وقد سئل النبى صلى
وسدلم   ران بن حصين قال قيل لرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وآلهدفى الصحيحين عن عم

ميسر لما خلق له  هل النار قال نعم قالوا ففيم العمل قال كلأهل الجنة من أيا رسول اهلل أعلم 
صدلى اهلل عليده    ي طالب قال كنا في جنازة فيها رسدول اهلل بأوفى الصحيحين عن علي بن 

ما من نفس  رض ثم رفع رأسه وقالألوسلم فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة فى ا
فقال رجدل  :  قال ال وقد كتبت شقية او سعيدةإو الجنة أمنفوسة اال وقد كتب مكانها من النار 

السعادة ليكونن الدى   هلأوندع العمل فمن كان من  فال يمكث على كتابناأمن القوم يا نبى اهلل 
فكل ميسر لما خلق له اما  عملواأهل الشقاوة ليكونن الى الشقاوة قال أالسعادة ومن كان من 

للشقاوة ثم قال نبى اهلل صدلى اهلل   هل الشقاوة فييسرونأما أهل السعادة فييسرون للسعادة وأ
فسنيسره لليسرى واما من بخل واسدتغنى   نىعطى واتقى وصدق بالحسأعليه وسلم فأما من 

 . الصحاح والسنن والمسانيد خرجه الجماعة فيأوكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 
دويدة  أ رأيدت أوروى الترمذى ان النبى صلى اهلل عليه وآله وسلم سئل فقيل يا رسدول اهلل  

وقد  قدر اهلل هي من نتداوى بها ورقى نسترقة بها وتقى نتقيها هل ترد من قدر اهلل شيئا فقال
 . جاء هذا المعنى عن النبى صلى اهلل عليه وآله وسلم فى عدة احاديث

ن أيندافى   ن تقدم العلم والكتاب بالسدعيد والشدقي ال  أفبين صلى اهلل عليه وسلم وآله وسلم 
مور على أليعلم ا عمال السيئة فانه سبحانهألعمال الصالحة وشقاوة هذا باألتكون سعادة هذا با

والشدقي يشدقى    عمدال الصدالحة  ألن السعيد يسعد باأهي عليه وكذلك يكتبها فهو يعلم  ما
 السعادة ومن كان شدقياً  عمال الصالحة التى تقتضيألعمال السيئة فمن كان سعيدا ييسر لألبا

التى تقضي الشقاوة وكالهما ميسر لما خلق له وهو ما يصير اليه مدن   عمال السيئةألييسر ل
وَال يَزَالُنونَ  : ) ىدامة الكونية التى ذكرها اهلل سبحانه فى كتابه فى قولده تعالد  الع ة اهللدمشيئ

له من محبة اهلل ورضاه وهو إرادتده   واما ما خلقوا، ( إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُنم *  مُخْتَلِفِ َ
واهلل  ندس اال ليعبددون  ألفذلك مذكور فى قوله وما خلقت الجن وا الدينية التى امروا بموجبها

و الكتاب والحكدم   ذنألرادة و اإلمر واألسبحانه قد بين في كتابه فى كل واحدة من الكلمات وا
وامره الشرعى وما هدو   و القضاء والتحريم ونحو ذلك ما هو ديني موافق لمحبة اهلل ورضاه

 . كوني موافق لمشيئته الكونية
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القربدى وقدال    يتداء ذي إحسان وإل يأمر بالعدل وان اهللإمر الدينى ألل ذلك انه قال فى ادمثا
راد أذا إمدره  أنما إالكونى  ونحو ذلك وقال فى ( إِنَّ اللَّهَ يََْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الََْمَانَاتِ إِلَنى أَهْلِهَنا  : ) تعالى
ةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَنقُوا فِيهَنا فَحَنقَّ    وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَ: )تعالى  ن يقول له كن فيكون وكذلك قولهأ شيئًا

 على احدى االقوال فى هذه االية (عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِرياً
ليبين لكدم ويهدديكم    رادة الدينية يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر يريد اهللإلوقال فى ا

ليجعل عليكم من حرج ولكدن    عليم حكيم ما يريد اهللسنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم واهلل
اقتتلوا ولكن اهلل يفعل ما يريدد وقدال    رادة الكونية ولو شاء اهلل ماإليريد ليطهركم وقال فى ا

كأنما  حرجًا ًايردان يضله يجعل صدره ضيق سالم ومنإلفمن يرد اهلل ان يهديه يشرح صدره ل
ردت ان انص  لكم ان كان اهلل أينفعكم نصحي ان  وال يصعد فى السماء وقال نوح عليه السالم

وقال تعالى فدى االذن  ( إِنَّمَا أَمْرُُُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَنهُ كُننْ فَيَكُنونُ   : )ن يغويكم وقال تعالى أيريد 
ي فد وقدال تعدالى    (فَنيِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِ َ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا: )الديني 
وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْنيُندُوا  : )قال تعالى فى القضاء الدينى و( وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ: )الكونى 

وقال تعالى فدى الحكدم   (  اهُنَّ سَننيََْ سَنمَاوَاتٍ فِني يَنوْمَيْنِ    فَقَضَ: )الكونى  مر وقال تعالى فىأي أ (إِلَّا إِيَّاُُ 
يْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الََْنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَ: )الدينى 

 (َذِلُكْم ُحْكنُم اللَّنِه َيْحُكنُم َبْينَنُكْم َواللَّنُه َعِلنيٌم َحِكنيٌم       : ) وقال تعالى( حْكُمُ مَا يُرِيدُإِنَّ اللَّهَ يَ
فَلَنْ أَبْرَحَ الََْرْضَ حَتَّى يََْذَنَ لِي أَبِني أَوْ يَحْكُنمَ اللَّنهُ لِني وَهُنوَ خَيْنرُ       : )وقال تعالى في الكونى عن ابن يعقوب 

 ( .قَالَ رٌَِّ احْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ: الى وقال تع( الْحَاكِمِ َ
حُرِّمَنتْ عَلَنيْكُمْ   ( )حُرِّمَنتْ عَلَنيْكُمُ الْمَيْتَنةُ وَالندَّمُ وَلَحْنمُ الْخِنْزِينرِ      : )وقال تعالى فى التحريم الدينى 

قَنالَ فَإِنَّهَنا مُحَرَّمَنةٌ عَلَنيْهِمْ أَرْبَعِن َ      : )وقال تعالى فى التحريم الكونى  (ةاآلي.....أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ 

( َوالَِّذيَن ِفي َأْمدَوالههمْم َحدقم َمْعلمدوم    : )(وقال تعالى  (سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الََْرْضِ فَال تَنَْسَ عَلَنى الْقَنوْمِ الْفَاسِنقِ َ    
  (24:المعارج)

  (25:المعارج( )َمْحُرومملهلسَّائهلم َواْل( 

مدن  : البقدرة ()َوإهِذ اْبَتَلى إهْبَراِهيَم َربُّدُه بمَكِلَمداتف َفدَأَتمَُّهنَّ    (الدينية  وقال تعالى في الكلمات 
الحسنى على بنى اسدرائيل بمدا صدبروا     وقال تعالى فى الكونية وتمت كلمة ربك (024اآلية
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وجوه فى الصحاح والسنن والمسانيد انه  منومنه قوله صلى اهلل عليه وسلم المستفيض عنه 
ن أالتامات التى اليجاوزهن بروال فاجر ومن المعلوم  كان يقول فى استعاذته اعوذ بكلمات اهلل

شيء عن مشيئته وتكوينه واما الكلمات الدينية فقد خالفها  هذا هو الكونى الذي ال يخرج منه
 . الفجار بمعصيته

سدعادة   يه وسلم بين ان العواقب التى خلق لها النداس مدن  والمقصود هنا انه صلى اهلل عل
كذلك فهدو   وشقاوة ييسرون لها باالعمال التى يصيرون بها الى ذلك كما ان سائر المخلوقات

علدى النكداح    سبحانه يخلق الولد وسائر الحيوان في االرحام بما يقدره من اجتماع االبوين
 كان قد انا اتوكل وال أطأ زوجتى فانواجتماع المائين فى الرحم فلو قال االنسان 

 ذا وطيء وعدزل إحمق بخالف ما أقضي لى بولد وجد واال لم يوجد وال حاجة الى وطء كان 

 . اختياره ذ قد يسبق الماء بغيرإذا شاء اهلل إالماء فان عزل الماء ال يمنع انعقاد الولد 
 ع رسول اهلل صدلى اهلل بى سعيد الخدري قال خرجنا مأومن هذا ما ثبت فى الصحيحين عن 

 ليه وسلم فى غزوة بنى المصطلق فاصبنا سبيا من العرب فاشتهينا النساء واشتدت عليندا ع

ال تفعلوا أ العزبة واحببنا العزل فسألنا عن ذلك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال ما عليكم
أتى النبدى   رجاًل نأفان اهلل قد كتب ما هو خالق الى يوم القيامة وفى صحي  مسلم عن جابر 

طوف عليها واكره أوانا  ن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخلأصلى اهلل عليه سلم فقال 
 . ن شئت فانه سيأتيها ما قدر لهاإعزل عنها أن تحمل فقال أ

خلدق آدم   بوين كماأنسان من غير إلوهذا مع ان اهلل سبحانه قادر على ما قد فعله من خلق ا
خلدق   م فقط كماأب فقط كما خلق حواء من ضلع آدم القصير ومن خلقه من أومن خلقه من 

 . المسي  بن مريم عليه السالم لكن خلق ذلك بأسباب اخرى غير معتادة
دقه كثير  نما يجحده الزنادقة المعطلون للشرائع فقد وقع فى كثير منإوهذا الموضع وان كان 

 . من المشائخ المعظمين يسترسل احدهم مع القدر
الحقيقة  مر به ونهى عنه ويجعل ذلك من باب التفويض والتوكل والجري معأغير محقق لما 

الغاسل يتضدمن   ن يكون مع اهلل كالميت بين يديأن قول القائل ينغي للعبد أالقدرية ويحسب 
يضعف عنده الندور   مر به ويفعل ما نهى عنه وحتىأمر والنهي حتى يترك ما ألترك العمل با
بغضه وسخطه أعنه و مر اهلل به واحبه ورضيه وبين ما نهىأذى يفرق به بين ما والفرقان ال

أَمْ حَسِنبَ الَّنذِينَ اجْتَرَحُنوا السَّنيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُنمْ كَالَّنذِينَ       : )فيسوى بين ما فرق اهلل بينه كما قال تعالى 
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أَفَنَجْعَننلُ الْمُسْننلِمِ َ : ) وقددال تعددالى ( مْ سَنناءَ مَننا يَحْكُمُننونَآمَنُننوا وَعَمِلُننوا الصَّننالِحَاتِ سَننوَاءً مَحْيَنناهُمْ وَمَمَنناتُهُ 

أَمْ نَجْعَننلُ الَّنذِينَ آمَنُننوا وَعَمِلُنوا الصَّننالِحَاتِ   : ) وقددال تعددالى ( مَنا لَكُننمْ كَيْنفَ تَحْكُمُننونَ  *  كَنالْمُجْرِمِ َ 

( قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُنونَ وَالَّنذِينَ ال يَعْلَمُنون   : )وقال تعالى  (فُجَّارِكَالْمُفْسِدِينَ فِي الََْرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِ َ كَالْ
وَمَا يَسْتَوِي الََْحْيَاءُ *  وَال الظِّلُّ وَال الْحَرُورُ*  وَال الظُّلُمَاتُ وَال النُّورُ* وَمَا يَسْتَوِي الََْعْمَى وَالْنيَصِريُ: ) وقال تعالى 

 . مثال ذلكأو( وَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمَُِ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمٍَِ مَنْ فِي الْقُنيُورِوَال الََْمْ
الفرقاني الشرعى  لهيإلمر بالمأمور النبوى األمر بغالتهم الى عدم التمييز بين األحتى يفضي ا

يددي  أري علدى  التى تج الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون فى الوجود من االحوال
وقددره وربوبيتده    الكفار والفجار فيشهدون وجه الجمع من جهة كون الجميع بقضداء اهلل 

 . وارادته العامة
بدرار  ألوا عدائهأوليائه وأوأنه داخل فى ملكه وال يشهدون وجه الفرق الذي فرق اهلل به بين 

المعصدية الدذين    هلأومره الدينى أطاعوا أهل الطاعة الذين أوالفجار والمؤمنين والكافرين و
غلطدات   و بدبعض أشديا   ألمر ويستشهدون في ذلك بكلمات نقلت عن بعض األعصوا هذا ا

 . بعضهم
رادة إلا هل طريق اهلل السدالكين سدبيل  أعتناء به على إلعظم ما يجب اأصل عظيم من أوهذا 

الكفدر   همال ذلك على طوائدف مدنهم مدن   إرادة الذين يريدون وجهه فانه قد دخل بسبب إ
للمسدلطين   والفسوق والعصيان ماال يعلمه اال اهلل حتى يصيروا معاونين على البغي والعدوان

هدل  أمدن   هل الظلم والعلو كالذين يتوجهون بقلوبهم في معاونة من يهوونهأرض من ألفى ا
كانوا بدذلك مدن    بها فى ذلك ثرواأحوال أذا كانت لهم إنهم أرض والفساد ظانين ألالعلو فى ا

صدالحة كدان تأثيرهدا     ن كانتإبدان لكن ألعظم مما لأ فان القلوب لها من التأثير ولياء اهللأ
محبوبا هلل تارة ومكروها هلل  حوال يكون تأثيرهاألفا ن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدًاإصالحا و

غيره فى الباطن حيث يجب القود فى  خرى وقد تكلم الفقهاء على وجوب القود على من يقتلأ
حدهم بكشدف  ألويعدون مجرد خرق العادة  مر الكونيألهدون ببواطنهم وقلوبهم اذلك ويستش
ن أهاندة و إنه فى الحقيقة أاهلل له وال يعلمون  رادته هو كرامة منإو تأثير يوافق أيكشف له 

عظم من موافقته فيما يحبه ويرضداه  أاهلل لم يكرم عبده بكرامة  نإالكرامة لزوم االستقامة و
ولياء اهلل الذين قدال  أعدائه وهؤالء هم أوليائه ومعاداة أرسوله ومواالة  وهو طاعته وطاعة

 . ولياء اهلل ال خوف عليهم وال هم يحزنونأن أاال  اهلل فيهم



 (06) 

وجبده  أ ن كانوا موافقين فيمدا إوجبه عليهم فهم من المقتصدين وأله فيما  فإن كانوا موافقين
يبتلدي اهلل   ما ماأو يس كل محبوب واجبًاواحبه فهم من المقربين مع ان كل واجب محبوب ول

كرامة العبد على ربه  جلألو بالضراء فليس ذلك أو بغيرها أبه عبده من السراء بخرق العادة 
 ذا عصوه فى ذلكإبها قوم  طاعوه فى ذلك وقد يشقىأذا إوال هوانه عليه بل قد يسعد بها قوم 

وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَالُُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ *  ا ابْتَالُُ رَبُّهُ فَََكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِفَََمَّا الَِْنْسَانُ إِذَا مَ: ) قال اهلل تعالى

 : االمور على ثالثة اقسام كال ولهذا كان الناس فى هذه( رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ
 . ى طاعة اهللقسم ترتفع درجاتهم بخرق العادة اذا استعملوها ف

تكدون فدي    وقوم يتعرضون بها لعذاب اهلل اذا استعملوها فى معصية اهلل كبلعام وغيره وقوم
 حقهم بمنزلة المباحات

خوارقه لحجدة   المتبعون لنبيهم سيد ولد آدم الذي انما كانت ًاول هم المؤمنون حقألوالقسم ا 
صدل نهدى   ألهدذا ا  لكثرة الغلط فىو لحاجة يستعين بها على طاعة اهلل وأيقيم بها دين اهلل 

فعدل المدأمور    سترسال مع القدر بدون الحر  علىإلرسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عن ا
صلى اهلل عليده   بى هريرة قال قال رسول اهللأالذي ينفع العبد فروى مسلم فى صحيحه عن 

  علدى  رددحأ وسلم المؤمن القوي خير وأحب الى اهلل من المؤمن الضعيف وفى كل خير
كذا وكذا ولكدن   نى فعلت كانأصابك شيء فال تقل لو أما ينفعك واستعن باهلل وال تعجزن وان 

ن رجلين اختصدما  أ بى داودأقل قدر اهلل وما شاء فعل فان لو تفت  عمل الشيطان وفي سنن 
حسبى اهلل ونعم الوكيل  حدهما فقال المقضى عليهأالى النبى صلى اهلل عليه وسلم فقضي على 

ولكن عليك بالكيس فاذا غلبدك   ن اهلل يلوم على العجزأقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف
ياك نعبد وايداك  إعليه وسلم لقوله تعالى  مر فقل حسبى اهلل ونعم الوكيل فأمر النبى صلى اهللأ

هدو طاعدة اهلل   الحر  على ما ينفع العبد  فان (فَاعْنيُندُُْ وَتَوَكَّنلْ عَلَيْنهِ   : ) نستعين وقوله تعالى 
على الطاعة  هنفع له من ذلك وكل ما يستعان بأ ذ النافع له هو طاعة اهلل وال شيءإوعبادته 

 . فهو طاعة وان كان من جنس المباح
تنفق نفقة تبتغي بها وجده   نك لنإقال النبى صلى اهلل عليه وسلم فى الحديث الصحي  لسعد 

امرأتك فأخبر النبى صلى اهلل عليه  عها فى فيزددت بها درجة ورفعه حتى اللقمة تضإال إاهلل 
وهو التفريط فيما يؤمر بفعله فدان ذلدك    ن اهلل يلوم على العجز الذي هو ضد الكيسأوسلم 

 . مر والنهيألالقدرة المتقدمة التى هى مناط ا ينافى القدرة المقارنة للفعل وان كان ال ينافى
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اهلل تعالى  ال لمقدورها كما ذكرهاإه وال تصل  ستطاعة التى توجب الفعل تكون مقارنة لإلفإن ا
ستطاعة التى إلا ماأو (وَكَانُوا ال يَسْنتَطِيعُونَ سَنمْعاً  : )وفى قوله  (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمَْ: )في قوله 

ى وَلِلَّنهِ عَلَن  : )فى قوله تعدالى   مر والنهي فتلك قد يقترن بها الفعل وقد ال يقترن كماأليتعلق بها ا

عليه وسلم لعمران ابن حصين صل قائما  وقول النبى صلى اهلل (النَّاسِ حِجُّ الْنيَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَننيِيالً 
 . جنب فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطيع فعلى

 : ربعة اقسامأفهذا الموضع قد انقسم الناس فيه الى 
الدذي   لهية الرب سدبحانه آللطاعة شاهدين مر والنهي والعبادة واألقوم ينظرون الى جانب ا

حال كثير من  ن يعبدوه وال ينظرون إلى جانب القضاء والقدر والتوكل واالستعانة وهوأمروا أ
علديهم   يغلدب  المتفقهة والمتعبدة فهم مع حسن قصدهم وتعظيمهم لحرمات اهلل ولشدعائره 

هدي التدى    له والدعاءإليه للجأ ستعانة باهلل والتوكل عليه واإلن األالضعف والعجز والخذالن 
 . مورألتقوى العبد وتيسر عليه ا

عن  قوى الناس فليتوكل على اهلل وفى الصحيحينأن يكون أولهذا قال بعض السلف من سره 
 شداهداً  رسلناكأن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صفته في التوراة انا أعبد اهلل بن عمرو 

وال  ت عبدى ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ وال غلديظ نأميين ألل وحرزًا ونذيرًا ومبشرًا
ولدن   سواق وال يجزي بالسيئة السيئة ولكن يجزى بالسيئة الحسنة ويعفو ويغفدر ألصخاب با

وا دن يقولد أب غلفا وقلوبًا صمًا وآذانًا عميًا عينًاأقيم به الملة العوجاء فأفت  به أقبضه حتى أ
 . ال اله اال اهلل
وقد ثبت  طاقوا حمل العرش بقولهم ال حول وال قوة اال باهللأنما إالعرش ن حملة أولهذا روى 

يَتَوَكَّنلْ  : )  نها كنز من كنوز الجنة قال تعالىأفى الصحيحين عن النبى صلى اهلل عليه وسلم 

مَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِميَاناً وَقَالُوا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَ: )وقال تعالى ( عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْنيُهُ 

بن عباس رضي اهلل عنه في قوله وقدالوا  إوفى صحي  البخارى عن ( حَسْننيُنَا اللَّنهُ وَنِعْنمَ الْوَكِينلُ    
عليده   لقى فى النار وقالها محمد صلى اهللأبراهيم الخليل حين إاهلل ونعم الوكيل قالها  حسبنا

 . ل لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكموسلم حين قا
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واذواقهدم   هوائهمأفتقارهم اليه ويستعينون به لكن على إو قسم ثان يشهدون ربوبية الحق و
المتفقدرة   غير ناظرين الى حقيقة امره ونهيه ورضاه وغضبه ومحبته وهذا حال كثيدر مدن  

 . والمتصوفة ولهذا كثيرا
ويحبده   ا فى الوجود وال يقصدون ما يرضى الربحوال التى يتصرفون بهألما يعملون على ا

يسمون  ن معصيته هي مرضاته فيعودون الى تعطيل االمر والنهيأما يغلطون فيظنون  وكثيرًا
الحقيقدة   سترسدال معهدا دون مراعداة   إلهذا حقيقة ويظنون ان هذه الحقيقة القدرية يجب ا

 . وباطنا نهيه ظاهرامره وأاألمرية الدينية التى هي تحوى مرضاة الرب ومحبته و
منهم  حوالهم وقد يعودون الى نوع من المعاصي والفسوق بل كثيرأما يسلبون  وهؤالء كثيرًا
المتقين فهدم   مر اهلل ونهيه فليس منأن العاقبة للتقوى ومن لم يقف عند ألسالم إليرتد عن ا

حتجاج بالقدر إلا يقعون فى بعض ما وقع المشركون فيه تارة بدعة يظنونها شرعة وتارة فى
بتدعوه إعراف ذكر ما ألوا نعامألمر واهلل تعالى لما ذكر ما ذم به المشركين فى سورة األعلى ا

وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال : )من الدين وجعلوه شرعه كما قال تعالى 

ن شرعوا مالم يشرعه اهلل وذكدر  أن حرموا مالم يحرمه اهلل وأعلى  وقد ذمهم( مُرُ بِالْفَحْشَناءِ  يَنَْ 
سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَال آبَاؤُنَنا وَال حَرَّمْنَنا مِننْ    : )قوله تعالى  احتجاجهم بالقدر فى

 . الزخرف وهؤالء يكون فيهم شبه من هذا وهذاونظيرها فى النحل ويس و (شَيْءٍ
 . قسامألا عرض عن عبادة اهلل واستعانته به فهؤالء شرأواما القسم الثالث وهو من 

وقولده   ياك نعبد وايداك نسدتعين  إو القسم الرابع هو القسم المحمود وهو حال الذين حققوا 
يعبد اال اياه  م الذي ال يجوز انفاعبده وتوكل عليه فاستعانوا به على طاعته وشهدوا انه الهه

وانه ما يفدت  اهلل   بطاعته وطاعة رسوله وانه ربهم الذي ليس لهم من دونه ولى وال شفيع
يمسسك اهلل بضر فدال   للناس من رحمة فال ممسك لها وما يمسك فال مرسل له من بعده وان

رادني أن أن دون اهلل تدعون م كاشف له اال هو وان يردك بخير فال راد لفضله قل افرأيتم ما
 . ممسكات رحمته رادني برحمة هل هنأو أاهلل بضر هل هن كاشفات ضره 
ن تكدون  أ بابألسسباب شرك فى التوحيد ومحو األلتفات الى اإلولهذا قال طائفة من العلماء ا

التوكل المأمور به  نماإسباب بالكلية قدح في الشرع وألعراض عن األنق  فى العقل وا سبابًاأ
 . اجتمع فيه مقتضى التوحيد والعقل والشرع ما
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مدن   ن كانأو شديدًا هل الطريق فقد غلط غلطًاأن من ظن التوكل من مقامات عامة أفقد تبين 
 خذ ذلك عنه صاحب محاسنأجل المشائخ وأعيان المشائخ كصاحب علل المقامات وهو من أ

     نده أعامة فقدط وظنده   المجالس وظهر ضعف حجة من قال ذلك لظنه ان المطلوب به حظ ال
له فى تحصيل المقصود وهذه حال من جعل الدعاء كذلك وذلك بمنزلدة مدن جعدل     فائدة ال

المأمور بها كذلك كمن اشتغل بالتوكل عن ما يجب عليه من االسباب التى هى عبدادة   االعمال
ولده  سباب المأمور بها التى هي داخلة فدى ق ألور بها فان غلط هذا في ترك ادمأم ةدوطاع
كغلط االول في ترك التوكل المأمور به الذي هو داخل فى قولده   ( فَاعْنيُندُُْ وَتَوَكَّنلْ عَلَيْنهِ   : ) تعالى
 . يهلفاعبده وتوكل ع تعالى

كدان   لكن يقال من كان توكله على اهلل ودعاؤه له هو فى حصول مباحات فهو من العامة وان
 من دعاه وتوكل عليه فدى حصدول   نأفى حصول مستحبات وواجبات فهو من الخاصة كما 

عرض عن التوكل فهو عا  هلل ورسوله بدل خدارج عدن    أمحرمات فهو ظالم لنفسه ومن 
وَقَالَ مُوسَى يَنا قَنوْمِ إِنْ كُنْنتُمْ آمَنْنتُمْ     : )يمان فكيف يكون هذا المقام للخاصة قال اهلل تعالى إلا حقيقة

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَال غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ : )وقال تعالى ( مُسْلِمِ َبِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ 

 وقال( وَعَلَنى اللَّنهِ فَلْيَتَوَكَّنلِ الْمُؤْمِنُنونَ     : )ال تعالى قو( ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدُِِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ
ادَنِني بِرَحْمَنةٍ هَنلْ هُننَّ     قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَنلْ هُننَّ كَاشِنفَاتُ ضُنرُِِّ أَوْ أَرَ    : ) عالىت

هلل هذه الكلمة حسبى اهلل فى جلب وقد ذكر ا( مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْنيِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ
فاألولى فى قوله تعالى ولو انهم رضوا مدا آتداهم اهلل    المنفعة تارة وفى دفع المضرة اخرى

 . سيؤتينا اهلل من فضله ورسوله اآلية ورسوله وقالوا حسبنا اهلل
ا وقالوا يمانإ و الثانية فى قوله الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم

يدك أحسبك اهلل هو الذي  ن يخدعوك فانأن يريدوا إحسبنا اهلل ونعم الوكيل وفى قوله تعالى و
حسبنا اهلل سيؤتينا اهلل من فضدله   نهم رضوا ما آتاهم اهلل ورسوله وقالواأبنصره وقوله ولو 
ل وقوعده  يكتنفان المقدور فالتوكل قب مر بالرضا والتوكل والرضا والتوكلألورسوله يتضمن ا

وسلم يقول فى الصالة اللهم بعلمك الغيب  والرضا بعد وقوعه ولهذا كان النبى صلى اهلل عليه
نى ألي اللهم  ًاذا كانت الوفاة خيرإلي وتوفنى  ًاخير حيني ما كانت الحياةأوبقدرتك على الخلق 

صد فدى  سألك كلمة الحق في الغضب والرضا واسألك القأو سألك خشيتك في الغيب والشهادةأ
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ن ددسألك قرة عيأنى أسألك قرة عين ال تنقطع اللهم أينفد و ر والغنى واسألك نعيما الدالفق
سألك لذة النظر أسألك برد العيش بعد الموت وأالرضا بعد القضاء و سالكأني أال تنقطع الللهم 
ة الشوق الى لقائك من غير ضراء مضرة وال فتنة مضلة اللهم زينا بزيند  سألكأالى وجهك و

 . هداة مهتدين رواه احمد والنسائى من حيث عمار بن ياسر جعلناأيمان وإلا
المشائخ  ما ما يكون قبل القضاء فهو عزم على الرضا ال حقيقة الرضا ولهذا كان طائفة منأو

فى الصبر  يعزمون على الرضا قبل وقوع البالء فاذا وقع انفسخت عزائمهم كما يقع نحو ذلك
: وقال تعالى ( َلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَنيْلِ أَنْ تَلْقَوُُْ فَقَدْ رَأَيْتُمُوُُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَو: ) وغيره كما قال تعالى

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَنيِيلِهِ *لُونَ كَنيُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا ال تَفْعَ* يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا ال تَفْعَلُونَ )

حب الى اهلل لعملناه أعمال ألنزلت هذه اآلية لما قالوا لو علمنا أى ا( صَنفااً كَنََنَّهُمْ بُنْيَنانٌ مَرْصُنو ٌ    
 . اهلل سبحانه وتعالى آية الجهاد فكرهه من كرهه فانزل

بالعهدد   بأن يوجب على نفسه ماال يوجبه الشارع عليده  ن يتعرض للبالءأولهذا كره للمرء 
الصحيحين من غير  و يطلب والية او يقدم على بلد فيه طاعون كما ثبت فىأوالنذر ونحو ذلك 

ياتى بخير وانما يستخرج  نه الأنه نهى عن النذر وقال أوجه عن النبى صلى اهلل عليه وسلم 
ن أمارة فانك إلسمرة التسأل ا لعبد الرحمن بن به من البخيل وثبت عن في الصحيحين انة قال

ذا حلفت على يمين إعنت عليها أ عطيتها من غير مسألةأعطيتها عن مسألة وكلت اليها وان أ
نة قال أيمينك وثبت عنة فى الصحيحين  منها فأت الذى هو خير وكفر عن فرأيت غيرها خيرًا

تخرجدوا   النتم بها فد أا وقع بأرض وذإو علية فى الطاعون اذا سمعتم بة بأرض فال تقدموا
ذا إلوا اللة العافية ولكدن  أسأالتتمنوا لقاء العدو و فرارا منة وثبت عنة فى الصحيحين انة قال

ن اإلنسدان  أمثال ذلك مما يقتضى أالجنة تحت ظآلل السيوف و نأعلموا أصبروا وألقيتموهم ف
فيبخل بالوفاء كما يفعدل كثيدر    شياءأشياء ويحرم علية أعلية  ن يسعى فيما يوجبأالينبغى 

 . ء يبتلون بنقض العهودالمور وغالب هؤأ ممن يعاهد اللة عهودا على
الموقنين  ن يصبر ويثبت وال ينكل حتى يكون من الرجالأبتلى فعلية أنسان إذا إلن اأويقتضى 

مسدلمين  باتفاق ال الصبر ولهذا كان الصبر واجبًا القائمين بالواجبات وال بد فى جميع ذلك من
ن يجزع فيها أويدخل فى ذلك الصبر على المصائب عن  داء الواجبات وترك المحظوراتأعلى 

 . نهى اللة عنة هواء النفوس فيماأتباع أوالصبر عن 
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: تعدالى   كثر من تسعين موضعا وقرنه بالصالة فى قولده أوقد ذكر اهلل الصبر فى كتابه فى 
ََ          ( )وَإِنَّهَنا لَكَننيِريَةٌ إِلَّنا عَلَنى الْخَاشِنعِ َ      وَاسْتَعِينُوا بِالصَّننيْرِ وَالصَّنالةِ  ) َينا َأيَُّهنا الَّنِذيَن آَمُننوا اْسنَتِعيُنوا ِبالصَّننْيِر َوالصَّنالِة ِإنَّ اللَّنَه َمن

صْننيِرْ فَنإِنَّ اللَّنهَ ال    وَا: )تعالى قوله إلى  (وَأَقِمِ الصَّالةَ َُرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِنَ اللَّيْنلِ : )تعالى وقوله ( الصَّابِرِينَ

طلوع الشمس وقبل غروبهدا   فاصبر على ما يقولون وسب  بحمد ربك قبل( يُضِنيَُ أَجْنرَ الْمُحْسِننِ َ   
 . فاصبر ان وعد اهلل حق واستفغر لذنبك اآلية

لمدا   مامة فى الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله وجعلنا هم أئمة يهدون بدأمر إلوجعل ا
فيده مدن    ن الدين كله علم بالحق وعمل به والعمل به ال بدإبآياتنا يوقنون فصبروا وكانوا 

بدالعلم   الصبر بل وطلب علمه يحتاج الى الصبر كما قال معاذ بن جبل رضى اهلل عنه علديكم 
ومذاكرتده   فان طلبه هلل عبادة ومعرفته خشية والبحث عنه جهاد وتعليمه لمن ال يعلمه صدقة

يجعلهم للنداس قدادة    قواماأبد وبه يمجد اهلل ويوحد يرفع اهلل بالعلم تسبي  به يعرف اهلل ويع
 . وائمة يهتدون بهم وينتهون الى رأيهم

والعصنر إن  : ) فجعل البحث عن العلم من الجهاد وال بد فى الجهاد من الصبر ولهذا قال تعدالى 

وَاذْكُرْ عِنيَادَنَا : )وقال تعالى (  بالصرب اإلنسان لفى خسر اال الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا

صل الهدى والعمل بالحق هوالرشاد أفالعلم النافع هو  (إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوٌَ أُولِي الََْيْدِي وَالََْبْصَنارِ 
تباع الهوى وما غدوى  إلغى فالضالل العمل بغير علم والغى أ ول الضالل وضد الثانىألوضد ا

يمدان  إلعلى أال ان الصبر من ا الهدى إال بالعلم وال ينال الرشاد اال بالصبر ولهذا قالفال ينال 
ن درفع صوته فقال أال ال إيمان لمد  بمنزلة الرأس من الجسد فاذا انقطع الرأس بان الجسد ثم

 . ال صبر له
قضداء  بال حمد وغيرهم فى الرضاأمام إلصحاب اأوأما الرضا فقد تنازع العلماء والمشائخ من 

الثدانى   و مستحب على قولين فعلى األول يكون من أعمال المقتصدين وعلدى أهل هو واجب 
المدؤمن   يكون من أعمال المقربين قال عمر بن عبد العزيز الرضا عزبز ولكن الصبر معدول 

هلل بالرضا  ن تعملأنه قال البن عباس إن استطعت أوقد روى عن النبى صلى اهلل عليه وسلم 
لدم يجدف فدى     فعل فان لم تستطع فان فىالصبر على ما تكره خيرا كثيرا ولهذاأمع اليقين ف

مدن المصدائب    يجاب ذلك وهذا فى الرضا بما يفعله الرب بعبدهإالقرآن اال مدح الراضين ال 
وحين البأس وقدال   كالمرض والفقر والزلزال كما قال تعالى والصابرين فى البأساء والضراء
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(  وَزُلْزِلُواأَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يََْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَنيْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْنيََْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ أَمْ حَسِنيْتُمْ: )تعالى 
 . والزلزال فى القلوب فالبأساء فى األموال والضراء فى األبدان

عليه وسدلم   ما قال النبى صلى اهلليمان كإلمر اهلل به فأصله واجب وهو من اأوأما الرضا بما 
نبيا وهو مدن   سالم دينا وبمحمدإليمان من رضى باهلل ربا وباإلفىالحديث الصحي  ذاق طعم ا

فَنال وَرَبِّنكَ ال يُؤْمِنُنونَ حَتَّنى يُحَكِّمُنويَ فِيمَنا       : )ن شاء اهلل تعالى قال تعالى إتوابع المحبة كما سنذكره 

وَلَنوْ أَنَّهُنمْ رَضُنوا مَنا     : )وقال تعدالى  ( جِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَنلِّمُوا تَسْنلِيماً  شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ ال يَ

رِهُنوا  ذَلِنكَ بِنََنَّهُمُ اتَّنيَعُنوا مَنا أَسْنخَطَ اللَّنهَ وَكَ      : )تعالى  وقال (اآلية ...... آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْنيُنَا اللَّنهُ 

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْنيَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُنمْ كَفَنرُوا بِاللَّنهِ وَبِرَسُنولِهِ وَال     : )وقال تعالى ( رِضْوَانَهُ فَََحْنيَطَ أَعْمَالَهُمْ

 ( .يََْتُونَ الصَّالةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَال يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ
وسدلم   حمد والترمذى وغيرهما عن سعد عن النبى صلى اهلل عليهأومن النوع األول ما رواه 

آدم تدرك   ه ومن شقاوة ابندأنه قال من سعادة ابن آدم استخارته هلل ورضاه بما قسم اهلل ل
 . استخارته هلل وسخطه بما يقسم اهلل له

الرضا بها  لعلماء يقولون ال يشرعوأما الرضا بالمنهيات من الكفر والفسوق والعصيان فأكثر ا
وقضاها كمدا قدال    كما ال تشرع محبتها فان اهلل سبحانه اليرضاها وال يحبها وان كان قدرها

تعالى وهدو معهدم إذ    سبحانه واهلل ال يجب الفساد وقال تعالى وال يرضى لعباده الكفر وقال
ذَلِنكَ بِنََنَّهُمُ اتَّنيَعُنوا مَنا أَسْنخَطَ اللَّنهَ       : )يبيتون ماال يرضى من القول بل يسخطها كما قدال اهلل تعدالى   

 ( .وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَََحْنيَطَ أَعْمَالَهُمْ
العبدد  إلدى  وقالت طائفة ترضى من جهة كونها مضافة الى اهلل خلقا وتسخط من جهة كونها 

نما قدر إنه سبحا صل واحد وهوأفعال وكسبا وهذا القول ال ينافىالذى قبله بل هما يعودان الى 
نفسدها مكروهدة    األشياء لحكمة فهى باعتبار تلك الحكمة محبوبة مرضية وقد تكدون فدى  

كمدا فدى    حدهما ويكره من اآلخدر أومسخوطة إذ الشف الواحد يجتمع فيه وصفان يجب من 
 عن قبض نفس عبدي المدؤمن يكدره   الحديث الصحي  ما ترددت عن شف انا فاعله ترددى

 .  بد له منهكره مساءته والأالموت و
فهدو   وأما من قال بالرضا بالقضاء الذى هو وصف اهلل وفعله ال بالمقتضى الذى هو مفعوله
مدن   خروج منه عن مقصود الكالم فان الكالم ليس فى الرضا فيما يقوم بذات الدرب تعدالى  
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ر هدذا  فى غي صفاته وافعاله وانما الكالم فىالرضا بمفعوالته والكالم فيما يتعلق بهذا قد بيناه
 . الموضع

ولهذا  ن بعضهم فسرالحمد بالرضاأعمال القلوب فكماله هو الحمد حتى أوالرضا وان كان من 
ول أالحدديث   جاء فى الكتاب والسنة حمد اهلل على كل حال وذلك يتضمن الرضا بقضائه وفى
ى عن النبى صل من يدعى الى الجنة الحمادون الذين يحمدون اهلل فى السراء والضراء وروى

تاه أبنعمته تتم الصالحات واذا  تاه األمر يسره قال الحمد هلل الذىأنه كان إذا أاهلل عليه وسلم 
بى موسى األشعرى أحمد عن أمام إلا األمر الذى يسوءه قال الحمد هلل على كل حال وفى مسند

عبددى   قبضتم ولدأالعبد يقول اهلل لمالئكته  عن النبى صلى اهلل عليه وسلم قال إذا قبض ولد
عبدى فيقولدون حمددك    فيقولون نعم فيقول ماذا قال فيقولون نعم فيقول اقبضتم ثمرة فؤاده

الجنة وسموه بيت الحمد ونبينا محمد صدلىاهلل عليده    بنوا لعبدى بيتا فىأواسترجع فيقول 
الحمادون الذين يحمدون اهلل على السدراء والضدراء    وسلم هو صاحب لواء الحمد وامته هم

 . ى الضراء يوجبه مشهدانوالحمد عل
خلقده   حسن كل شفأحدهما علم العبد بأن اهلل سبحانه مستوجب لذلك مستحق له لنفسه فانه أ

 . واتقن كل شف وهو العليم الحكيم الخبير الرحيم
فدى   والثانى علمه بأن اختيار اهلل لعبده المؤمن خير من اختياره لنفسده كمدا روى مسدلم    

للمدؤمن   اهلل عليه وسلم قال والذى نفسى بيده ال يقتضى اهللصحيحه وغيره عن النبى صلى 
لده وان   خيرًا صابته سراء شكر فكانأن إال للمؤمن إله وليس ذلك ألحد  كان خيرًا ألقضاء ا

 . له صابته ضراء صبر فكان خيرًاأ
الدبالء   ن كل قضاء يقضيه اهلل للمؤمن الذى يصبر علدى أفأخبر النبى صلى اهلل عليه وسلم 

وذكرهما فى  (إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآياتٍ لِكُلِّ صَنيَّارٍ شَكُورٍ: )ه له قال تعالى  كر على السراء فهو خيرويش
 . ربعة مواضع من كتابهأ

ولهدذا   له ن يكون القضاء خيرًاأفأما من اليصبر على البالء وال يشكر على الرخاء فال يلزم 
 . عاصى بجوابينورد هذا على ما يقضى على المؤمن من المأجيب من أ
مَنا أَصَنابَكَ مِننْ    : )صاب العبد ال ما فعله العبد كما فى قوله تعدالى  أنما يتناول ما إن هذا أحدهما أ

 وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئاتِ: )تعالى  اى من ضراء وكقوله (حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَنيْلُنوكُمْ بِالشَّنرِّ وَالْخَيْنرِ    : ) ى بالسراء والضراء كما قال تعالىأ (لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
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فالحسنات  (بِهَا إِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِنيْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا: )وقال تعالى ( فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
 . والسيئات يراد بها المسار والمضار ويراد بها الطاعات والمعاصى

تاب العبد  يمان فاذاإلن هذا فى حق المؤمن الصبار الشكور والذنوب تنقض اأوالجزاب الثانى 
منده قبدل    خيدراً  د بعد التوبةوأحبه اهلل وقد ترتفع درجته بالتوبة قال بعض السلف كان داو

الحسنة فيدخل بهدا   له بالتوبة كان كما قال سعيد بن جبير أن العبد ليعمل من قضىالخطيئة ف
الحسنة فتكدون نصدب عينده     نه يعملأن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها الجنة وذلك أالنار و

اليه منها وقدد ثبدت فدى     ويعجب بها ويعمل السيئة فتكون نصب عينه فيستفغر اهلل ويتوب
بالخواتيم والمؤمن اذا فعل سيئة فان  عمالألنه قال اأ عليه وسلم الصحي  عن النبى صلى اهلل

 . عقوبتها تندفع عنه بعشرة أسباب
و يعمدل  أ له و يستغفر فيغفرًاأله  أن يتوب فيتوب اهلل عليه فان التائب من الذنب كمن الذنب

لده   نويستغفرو خوانه المؤمنونأله  و يدعوأحسنات تمحوها فان الحسنات يذهبن السيئات 
نبيه محمد صدلى اهلل   و يشفع فيهأو يهدون له من ثواب أعمالهم ما ينفعه اهلل به أ وميتًا حيًا

يبتليه فى البدرز  بالصدعقة    وأو يبتليه اهلل تعالى فى الدينا بمصائب تكفر عنه أعليه وسلم 
م حد رأو يرحمده  أيكفرعنده   هوالها بمدا أو يبتليه فى عرصات القيامة من أفيكفر بها عنه 
تعالى فيما يروى عنه رسدول   خطأته هذه العشرة فال يلومن اال نفسه كما قالأالراحمين فمن 

ياها فمدن وجدد   أوفيكم ألكم ثم  حصيهاأعمالكم أاهلل صلى اهلل عليه وسلم يا عبادى انما هى 
 . نفسه فليحمد اهلل ومن وجد غير ذلك فال يلومن اال خيرًا

اهلل وعلدم   ستخارإو كان قد أ شكورًا له اذا كان صبارًا فإذا كان المؤمن يعلم أن القضاء خير
هو خير له وفى  ن من سعادة ابن آدم استخارته هلل ورضاه بما قسم اهلل له كان قد رضى بماإ

فلده الرضدا    ن اهلل يقضى بالقضاء فمن رضىإالحديث الصحي  عن على رضى اهلل عنه قال 
سدتخارة  إلوا ستخارة فالرضا بعد القضداء إلومن سخط فله السخط ففى هذا الحديث الرضا وا

 . الصبر كمل من الضراء والصبر فلهذا فى ذكر الرضا وفى هذاأقبل القضاء وهذا 
حدرم   له فكيف مع الرضا ولهذا فى الحديث المصاب مدن  ذا كان القضاء مع الصبر خيرًاإثم 

مات سمعوا  وسلم لماثر الذى رواه الشافعي فى مسنده أن النبى صلى اهلل عليه ألالثواب فى ا
 كل مصيبة وخلفداً  ن فى اهلل عزاء منإيقول يا آل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  قائاًل

من حرم الثواب ولهذا  رجوا فان المصابأياه فإمن كل فائت فباهلل فثقوا و من كل هالك ودركًا
مضرة لكنه عفى عنه اذا فيه  فائدة فيه فقد يكون نه الألم يؤمر بالحزن المنافى للرضا قط مع 
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الرحمة حسدن مسدتحب وذلدك     لم يقترن به ما يكرهه اهلل لكن البكاء على الميت على وجه
معنى قول النبدى صدلى اهلل    الينافى الرضا بخالف البكاء عليه لفوات حظه منه وبهذا يعرف
يرحم اهلل فى قلوب عبادة وانما  عليه وسلم لما بكى على الميت وقال إن هذه رحمة جعلها اهلل

لرحمة الميت فان الفضيل بن عياض  من عباده الرحماء فان هذا ليس كبكاء من يبكى لحظه ال
رضى بما قضى اهلل به حاله أن أفأحببت  بنه على فضحك وقال رأيت ان اهلل قد قضىإلما مات 

ال الميت مع الرضا بالقضاء وحمد اهلل تعالى كح ما رحمةأهل الجزع وأحال حسن بالنسبة الى 
ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّنيْرِ وَتَوَاصَوْا : )كما قال تعالى  كملأالنبى صلى اهلل عليه وسلم فهذا 

 . التواصى بالصبر والمرحمة فذكر سبحانه( بِالْمَرْحَمَةِ
ومنهم  والناس أربعةاقسام منهم من يكون فيه صبر بقسوة ومنهم من يكون فيه رحمة بجزع

وقد  الناس من يكون فيه القسوة والجزع والمؤمن المحمود الذى يصبر على ما يصيبه ويرحم
وهدذا انمدا    لده  ن الرضا عن اهلل من توابع المحبةأظن طائفة من المصنفين فى هذا الباب 

النظر عن حظه  ستحقاقه ذلك بنفسه مع قطع العبدإليتوجه على المأخذ األول وهو الرضا عنه 
متعلقة به والرضدا   له ثم ان المحبة المأخذ الثانى وهو الرضا لعلمه بأن المقضى خيربخالف 

المحبة هلل نوعان محبدة   متعلق بقضائه لكن قد يقال فى تقرير ما قال هذا المصنف ونحوه إن
حمد له على ما يستحقه نفسه  حسان وكذلك الحمد له نوعانإلبه نفسه ومحبة له لما فيه من ا

 . للمحبة انه الى عبده فالنوعان للرضا كالنوعينحسإوحمد على 
وسدلم   ما الرضا به وبدينه وبرسوله فذلك من حظ المحبة ولهذا ذكر النبى صلى اهلل عليهأو

الصدحيحان همدا    يمان وهذان الحدثيانإليمان كما ذكر فى المحبة وجود حالوة اإلذوق طعم ا
ففى صحي  مسدلم   ون الضاللى البدعىيمانى الشرعى دإلصل فيما يذكر من الوجد والذوق اأ

سدالم ديندا   إلوبا ربًا يمان من رضى باهللإلعن النبى صلى اهلل عليه وسلم أنه قال ذاق طعم ا
ثالث من كن فيده وجدد    نه قالأوبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى صلى اهلل عليه وسلم 

يحبه  كان يجب المرء ال منيمان أن يكون اهلل ورسوله أحب اليه مما سواهما وإلبهن حالوة ا
ن يلقى فى النار وهذا أمنه كما يكره  ذ أنقذه اهللإال اهلل ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد إ

 . مما يبين من الكالم على المحبة فنقول
وأجل قواعده بل  صولهأيمان وأكبر إلمحبة اهلل بل محبة اهلل ورسوله من أعظم واجبات ا فصل
قول مدن أقدوال    صل كلأن التصديق به أيمان والدين وكما إلعمال اأصل كل عمل من أهى 
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محمودة أو عدن   يمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبةإلا
 . محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار

المحمودة هى  ة المحمودة وأصل المحبةيمانية الدينية التصدر اال عن المحبإلعمال األفجميع ا
اليكون عمال صالحا بل  إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند اهلل محبة اهلل سبحانه وتعالى

ل من العمل دداهلل تعالى ال يقب يمانية الدينية ال تصدر إال عن محبة اهلل فإنإلعمال األجميع ا
نه قال يقول اهلل تعالى أعليه وسلم  اهلل ريد به وجهه كما ثبت فى الصحي  عن النبى صلىأما 

فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للدذى   فأشرك أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عماًل
ول من تسعر بهم النار القارئ المرائدى  أ أشرك وثبت فى الصحي  فى حديث الثالثة الذين هم

 . والمجاهد المرائى والمتصدق المرائى
واألخرين مدن    هو الدين الذى اليقبل اهلل سواه وهو الذى بعث به األولينخال  الدين هللإبل 

النبويدة   الدعوة يمان وهذا هو خالصةإلهل اأالرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة 
 . وهو قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه

( إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَاٌَ بِالْحَقِّ فَاعْنيُدِ اللَّهَ مُخْلِصاً لَهُ الدِّينَ*  تَنْزِيلُ الْكِتَاٌِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ: )قال تعالى 
لده الددين    ن أعبدد اهلل مخلصدا  أمرت أنى أكقوله قل  والسورة كلها عامتها فى هذا المعنى

اهلل له دينى الى قولده ألديس    قل اهلل أعبد مخلصًا قولهإلى ول المسلمين أكون أمرت الن أو
رادنى أن أدونه الى قوله قل أفرأيتم ما تدعون من دون تاهلل  بكاف عبده ويخوفونك بالذين من

وا دولو كاند أتخذوا من دون اهلل شفعاء قل أم أضره اآلية الى قوله  اهلل بضر هل هن كاشفات
ون ض ثم اليه ترجعد ألرله ملك السموات وا يعقلون قل هلل الشفاعة جميعا ال يملكون شيئا وال

ذا هدم  إوحده اشمأزت قلوب الذين اليؤمنون باآلخرة وإذا ذكر الذين من دونده   ذ ذكر اهللإو
يها الجاهلون الى قوله بل اهلل فاعبد وكدن  أعبد أفغير اهلل تأمرونى أالى قوله قل  يستبشرون

 . الشاكرين من
إِلَّنا عِنيَنادَيَ مِننْهُمُ    * وِيَنَّهُمْ أَجْمَعِن َ  قَنالَ فَنيِعِزَّتِنكَ لَنَُغْ   : )نده  أوقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس 

إِنَّنهُ لَنيْسَ لَنهُ    : )تعالى وقال ( إِنَّ عِنيَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّنيَعَكَ مِننَ الْغَناوِينَ  : )وقال تعالى ( الْمُخْلَصِ َ

ن أفبدين  (إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ* يَتَوَكَّلُونَ  سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ
المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف كذلك لنصدرف   نما هو لغيرإغواءه أسلطان الشيطان و

النار كمدا قدال    صحابأالمخلصين واتباع الشيطان هم  نه من عبادناإعنه السوء والفحشاء 
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إِنَّ اللَّهَ ال يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَيَ بِنهِ وَيَغْفِنرُ مَنا    : )وقد قال سبحانه ( لَََمْلَََنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَنيِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِ َ: ) تعالى

اه بالمشيئة سو ق من لم يتب ولهذا خص  الشرك وقيد ماداآلية فى ح وهذه( دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء
ما قوله قل ياعبدادى  أو دونه يغفره لمن يشاء ب منه ومادنه اليغفر الشرك لمن لم يتأفأخبر 
الذنوب جميعا فتلك فى حق  م ال تقنطوا من رحمة اهلل إن اهلل يغفردنفسهأسرفوا على أالذين 

 . نزولها طلق وسياق اآلية يبين ذلك مع سببأالتائبين ولهذا عم و
قرأهدا   مروا بذلك فى غير موضع كالسورة التىأنما إن اآلولين واآلخرين أه خبر سبحانأوقد 

إبدالغ وإسدماع    ن يقرأ عليه قراءةأمره اهلل تعالى أبى لما أالنبى صلى اهلل عليه وسلم على 
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْنيُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِ َ لَهُ * نَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَاٌَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْنيَيِّ: )بخصوصه فقال 

وهذا حقيقة قول ال اله إالاهلل وبذلك بعث جميع  (الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّالةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَنة 
: تعدالى  وقال ( كَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ ال إِلَهَ إِلَّنا أَنَنا فَاعْنيُندُونِ   وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَنيْلِ: )الرسل قال اهلل تعالى 

مَّنةٍ  وَلَقَندْ بَعَثْنَنا فِني كُنلِّ أُ    : )وقال تعالى ( وَاسََْلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَنيْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْنيَدُونَ)

صل كما قدال ندوح   ألوجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا ا (رَسُوالً أَنِ اعْنيُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِنيُنوا الطَّناغُوتَ   
له غيره وكذلك هود وصدال  وشدعيب علديهم السدالم     إلكم من  عليه السالم اعبدوا اهلل ما

 سيما افضل له غيره الإمالكم من  عبدوا اهللأوغيرهم كل يقول 
بينده اهلل   صدل ألعليهما السالم فان هذا ا براهيم ومحمدًاإتخذ اهلل كالهما خليال إل الذين الرس

 مامداً إجاعلك للناس  نىإمام الذى قال اهلل فيه إلا بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هو
هلل هم من آله الذين بارك ا وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة والرسالة

وَجَعَلَهَا * إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ * وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لََِبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْنيُدُونَ : )عليهم قال سبحانه 

 وهى البراءة من كل معبود خال  هللإلفهذه الكلمة هى كلمة ا( كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِنيِنهِ لَعَلَّهُنمْ يَرْجِعُنونَ   
عبد الذى فطرنى واليه ترجعون أأتخدذ  أفطرنا كما قال صاحب يس مالى ال  من الخالق الذىألا

ندى إذا لفدى   إيردن الرحمن بضر ال تغن عنى شفاعتهم شيئا وال ينقذون  نإمن دونه آلهة 
كواكب ربا يعبده تخذ بعض الإن ذكر ما يبين ضالل من أتعالى فى قصته بعد  ضالل مبين وقال

نى وجهت وجهى للدذى فطدر   إنى برئ مما تشركون إفلت قال ياقوم أقال فلما  من دون اهلل
شركتم بداهلل مدالم   أنكم أنا من المشركين الى قوله وال تخافون أحنيفا وما  رضألالسموات وا

 نتم وآبداؤكم فرأيتم ما كنتم تعبدون أأبراهيم الخليل عليه السالم إوقال  عليكم سلطانًا ينزل به
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 ال رب العالمين الذى خلقنى فهو يهدين والذى هو يطمعنى ويسقينإ يل قدمون فانهم عدوألا

قَدْ كَانَنتْ لَكُنمْ أُسْنوَةٌ حَسَننَةٌ فِني      : )واذا مرضت فهو يشفين والذى يميتنى ثم يحيين وقال تعالى 

بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْنيُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْننَكُمُ   إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا

كَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْنكَ   لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَالْعَدَاوَةُ وَالْنيَغْضَاءُ أَبَداً حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَُُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لََِبِيهِ لَََسْتَغْفِرَنَّ

قام اهلل به الدين الخال  هلل أونبيا صلىاهلل عليه وسلم هو الذى ، ( تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَنيْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِريُ
هل الكتدب  أفى األصل ومن الذين كفروا من  وقمع به المشركين من كان مشركًا دين التوحيد
اهلل عليه وسلم فيما رواه االمام أحمد وغيره بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتدى   وقال صلى

شريك له وجعل رزفى تحت ظل رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف  اهلل وحده ال يعبد
 نزل اهلل عليه من اآليات المتضمنة للتوحيدد أومن تشبه بقوم منهم وقد تقدم بعض ما  مرىأ

ل لهم ددقي ذاإنهم كانوا إلهكم لواحد الى قوله إن إافات صفا الى قوله وقال تعالى ايضا والص
بدالحق وصددق    ال اله اال اهلل يستكبرون ويقولون ائنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون بل جاء

قصد    ولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون الى مدا ذكدره مدن   أالمرسلين الى قوله 
اهلل  العبداد إهلل الى قولده سدبحان اهلل عمدا يصدفون      األنبياء فى التوحيد واخال  الدين

إِلَّنا الَّنذِينَ تَنابُوا وَأَصْنلَحُوا     * إِنَّ الْمُنَافِقِ َ فِي الدَّرْيِ الََْسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُنمْ نَصِنريا   : )المخلصين وقال تعالى 

وفى الجملدة فهدذا   ( فََُولَئِكَ مَََ الْمُؤْمِنِ َ وَسَوٌَْ يُؤْتِ اللَّنهُ الْمُنؤْمِنِ َ أَجْنراً عَظِيمناً     وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ
 . األصل فى سورة األنعام واألعراف والنور وآل طسم

 وآل حم وآل المر وسور المفصل وغير ذلك من السور المكية ومواضع من السدور المدنيدة  
 يهدا الكدافرون  أوقاعدة الدين حتى فى سورتى االخال  قل يا كثير ظاهر فهو اصل األصول 

التطوع  وقل هواهلل أحد وهاتان السورتان كان النبى صلى اهلل عليه وسلم يقرأ بهما فى صالة
 . كركعتى الطواف وسنة الفجر وهما متضمنتان للتوحيد

بالقصدد   الدين هلل خال إ متضمنة للتوحيد العملى األرادى وهو يها الكافرون فهىأما قل يا أف
فمتضدمنة   حدد أرادة وهو الذى يتكلم به مشائخ التصوف غالبا واما سورة قل هدو اهلل  إلوا

حدد  أهو اهلل  كان يقرأ قل ن رجاًلأللتوحيد القولى العملى كما ثبت فى الصحيحين عن عائشة 
ندا  أمن فالدرح  صفة نهاألفى صالته فقال النبى صلى اهلل عليه وسلم سلوه لم يفعل ذلك فقال 

 . يحبهاهلل ن أخبروه أقرأ بها فقال أن أحب أ
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وقدول   هل التعطيلأولهذا تضمنت هذه السورة من وصف اهلل سبحانة وتعالى الذى ينفى قول 
غير هدذا   هل التمثيل ما صارت به هى األصل المعتمد فى سائل الذات كما قد بسطنا ذلك فىأ

جاء تفسديره   نته من تفسير األحد الصمد كماالموضع وذكرنا اعتماد األئمة عليها مع ما تضم
 . الدالئل عن النبى صلى اهلل عليه وسلم والصحابة والتابعين وما دل على ذلك من

 مرتبطداً  حد الندوعين أخال  الدين هلل وان كان إلكن المقصود هنا هو التوحيد العملى وهو 
نوع من الشرك  ال وفيهإشبهة هل التمثيل المأو هل التعطيل الجهميةأباألخر فال يوجد أحد من 

المعددومات كمدا    و بينه وبينأصل قولهم فيه شرك وتسوية بين اهلل وبين خلقه أذ إالعملى 
وال ثبوت كمال  مدحًا يسوى المعطلة بينه وبين المعدومات فى الصفات السلبية التى ال تستلزم

ثبتوا هدم  أذا إى يسوو يسوون بينه وبين الناق  من الموجودات فى صفات النق  وكما وأ
يعبددونها فيعددونها    ومن ضاها هم من الممثلة بينه وبين المخلوقات فى حقائقها حتى قدد 

 . العالملين ندادا ويسوون المخلوقات بربأفيعدلون بربهم ويجعلون له 
والفقر والبخل  ما يعدلون الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا اهلل بالعجز واليهود كثيرًا

 رًاددد كثي لك من النقائ  التى يجب تنزيهه عنها وهى من صفات خلقه والنصارىو ذدونح
لهيدة  إلا ما يعدلون المخلوق بالخالق حتى يجعلوا فى المخلوقات من نعوت الربوبية وصدفات 

 . كبيرًا ًاال للخالق سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوإال يصل   ويجوزون له ما
نعم علديهم  أ ن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذينأن نسأله أرنا مأواهلل سبحانه وتعالى قد 

وقد قال النبى  من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم وال الضالين
من فيه شدبه   صلى اهلل عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وفى هذه األمة

قبلكم حذو القدذة   اهلل عليه وسلم لتتبعن سنن من كان من هؤالء وهؤالء كما قال النبى صلى
والنصدارى قدال فمدن     ر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول اهلل اليهودحبالقذة حتى لو دخلوا ج
 . والحديث فى الصحيحين

لنفسه هو  رادة اهلل وحده فالشف المرادإخال  الدين هلل وهو إصل العمل الدينى هو أفاذا كان 
العبادة كقوله ومدا   كثر ما جاء المطلوب مسمى باسمأكمال المحبة لكن  المحبوب لذاته وهذا

الذى خلقكم والذين من قبلكم  عبدوا ربكمأيها الناس أال ليعبدون وقوله يا إنس إلخلقت الجن وا
الذل ونهايته فالمحبوب الذى ال يعظدم   وامثال هذا والعبادة تتضمن كمال الحب ونهايته وكمال

ولهذا قال تعالى ومن الناس  ال يكون معبودًا والمعظم الذى ال يحب معبودًا وال يذل له ال يكون
ن أهلل فبدين سدبحانه    شد حبًاأاهلل والذين آمنوا  ندادا يحبونهم كحبأمن يتخذ من دون اهلل 
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ن كانوا يحبونهم كما يحبون اهلل فالدذين  إندادا وأاهلل  المشركين بربهم الذين يتخذون من دون
باهلل والحب يتبع العلم وأن المؤمنين  معلأوألوثانهم ألن المؤمنين  هلل منهم هلل آمنوا اشد حبًا

علم باهلل والحب يتبع العلم وألن المؤمنين جعلوا جميع حدبهم هلل  أهلل وحده  جعلوا جميع حبهم
شركوا بينه وبين األنداد في الحب ومعلوم أن ذلدك  أولئك جعلوا بعض حبهم لغيره وأو وحده
لِلَّهِ  ضَرٌََ اللَّهُ مَثَالً رَجُالً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُالً سَلَماً لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَالً الْحَمْدُ: )عالى قل ت اكمل

 ( .بَلْ أَكْثَرُهُمْ ال يَعْلَمُونَ
منين المؤ نبياءه وعبادهأن المؤمن يحب اهلل ويجب رسله وإصالق وعموم فإواسم المحبة فيه 

 ال يستحقها غيره ولهذا جاءت محبة اهلل ن كانت المحبة التى هللإن كان ذلك من محبة اهلل وإو
له ونحو ذلدك   نابة إليه والتبتلإلمن العبادة وا سبحانه وتعالى مذكورة بما يخت  به سبحانه

 . سبحانه وتعالى سماء تتضمن محبة اهللألفكل هذه ا
فان النبى  ن كمال الدين بكمالها ونقصه بنقصهاأين فقد بين صل الدأن محبته أنه كما بين أثم 

الجهاد فى سدبيل   سالم وعموده الصالة وذروة سنامهإلصلىاهلل عليه وسلم قال رأس األمر ا
أَجَعَلْنتُمْ سِنقَايَةَ الْحَنا ِّ    : )تعالى  شرفه وقد قالأعاله وأن الجهاد ذروة سنام العمل وهو أاهلل فاخبر 

اللَّنهُ ال يَهْندِي الْقَنوْمَ    َمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن ِباللَِّه َواْلَينْوِم اْلنآِخِر َوَجاَهنَد ِفني َسننِييِل اللَّنِه ال َيْسنَتُووَن ِعْننَد اللَّنِه َو         وَعِمَارَةَ الْ

 كثيره والنصو  فى فضائل الجهاد واهله( الظَّالِمِ َ
قُنلْ إِنْ كَنانَ   : )حبة الكاملة قدال تعدالى   فضل ما تطوع به العبد والجهاد دليل المأنه أوقد ثبت 

وقال تعال فدى صدفة    (اآلية .... آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْنوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُنمْ وَعَشِنريَتُكُمْ   
هُ بِقَنوْمٍ يُحِننيُّهُمْ وَيُحِنيُّونَنهُ أَذِلَّنةٍ عَلَنى      يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوٌَْ يََْتِي اللَّن : )المحبوبين  المحبين

ٌَ عَلِيمٌالْمُؤْمِنِ َ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَنيِيلِ اللَّهِ وَال يَخَافُونَ لَوْمَةَ الئِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ ا  (للَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِ
يحب محبوبه ويبغض ما يبغض محبوبه ويدوالى   للجهاد ألن المحب مافإن المحبة مستلزمة 

ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينى عنده   من يواليه ويعادي من يعاديه ويرضى لرضاه
الرب لرضاهم ويغضب لغضبهم إذ هدم انمدا    له فى ذلك وهؤالء هم الذين يرضى فهو موافق

نبى صلى اهلل عليه وسلم ألبدى بكدر فدى    ال له كما قال يرضون لرضاه ويغضبون لما يغضب
أغضبتهم لقد أغضبت ربك فقال لهدم   ب وبالل لعلك أغضبتهم ألن كنتدم صهيدة فيهدطائف

بو سفيان بن حدرب  أبهم  بكر وكان قد مر يا إخوتى هل أغضبتكم قالوا ال يغفر اهلل لك يا أبا
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تقولون هذا لسيد قريش وذكر ألهم أبو بكر  خذت السيوف من عدو اهلل مأخذها فقالأفقالوا ما 
هلل  ولئك إنما قالوا ذلدك غضدباً  أله ما تقدم ألن  بو بكر ذلك للنبى صلى اهلل عليه وسلم فقالأ

 . ورسوله والمعاداة ألعداء اهلل ورسوله لكمال ما عندهم من المواالة هلل
عبددى   زالولهذا قال النبى صلى اهلل عليه وسلم فى الحديث الصحي  فيما يروى عن ربه ال ي

يبصر بده   حببته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذىأحبه فإذا أيتقرب الى بالنوافل حتى 
يمشدى   ي يسمع وبى يبصر وبى يبطش وبدى بله التى يمشى بها جويده التى يبطش بها ور

قبض  نا فاعله ترددى عنأستعاذنى ألعيذنه وما ترددت عن شف إه ولئن تولئن سألنى ألعطي
يتدردد ألن   نهأكره مساءته وال يد له منه فبين سبحانه أنا أؤمن يكره الموت ونفس عبدى الم

يكدره المدوت    التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحب عبده ويكره ما يكرهه وهو
ن يمدوت  أ ته وهو سبحانه قد قضى بالموت فهو يريدد لكره مساءأنا أفهو يكرهه كما قال و

 . بد من وقوع ذلك نه الأثم بين  فسمى ذلك ترددًا
يقال  تفاق واتحاد فى المحبوب المرضى المأمور به والمبغض المكروه المنهى عنه وقدإوهذا 
كدافر وهدو    تحاد الذاتين فان ذلك محال ممتنع والقائل بهإتحاد نوعى وصفى وليس ذلك إله 

يد فى شدف  المق قول النصارى والغالية من الرافضة والنساك كالحالجية ونحوهم وهو االتحاد
 . بعينه

المخلوق  ن وجودأهل وحدة الوجود الذين الذين يزعمون أتحاد المطلق الذى هو قول إلما اأو
تحداد  إلا نإله وهو جامع لكل شرك فكما  هو عين وجود الخالق فهذا تعطيل للصانع وجحود

 يقولدون  نوعان فكذلك الحلول نوعان قوم يقولون بالحلول المقيد فى بعض األشخا  وقدوم 
 . ن ذات اهلل فى كل مكانأبحلوله فى كل شف وهم الجهمية الذين يقولون 

 ن يغيب بمحبونه عدن نفسده وحبده   أهل الفناء فى المحبة أوقد يقع لبعض المصطلمين من 
ى ال يشدهد  دعن وجوده حت ن ذكره وبعروفة عن معرفته وبموجودهدوره عدب بمدكدويغي

 ن محبوبداً أنه هو محبوبه كما قيدل  أه وسكره فيظن فى زوال تمييزه ونق  عقل اال محبوبه
وقعك فقال غبت بك عندى  أنا وقعت فأنت ما الذى أفألقى المحب نفسه خلفه فقال  وقع فى اليم

ن كان هذا لقوة المحبة والذكر من غيدر  إلكن ،  ن هذا خطأ وضاللأنى فال ريب أ نكأفظننت 
ل عقله فال يكون مؤاخدذا بمدا   معذورا فى زوا ن يحصل عن سبب محظور زال به عقله كانأ

فيها عقله بغير سبب محظور كما قيل فى عقالء  يصدر منه من الكالم فى هذه الحال التى زال
بقى احوالهم وأسقط مدا فدرض   أفسلب عقولهم و حوااًلأو المجانين إنهم قوم آتاهم اهلل عقواًل
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وان كان  السكران معذورًا لم يكن ذا كان السبب الذى به زوال العقل مخطورًاإما أو،  بما سلب
 ن كان النزاع فى الحكدم أص  القولين وأص  القولين كما ال يقع طالقة فى أيكم بكفره فى  ال

وبكل حال  مشهورا وقد بسطنا الكالم فى هذا وفيمن يسلم له حاله ومن ال يسلم فى قاعدة ذلك
ولهذا لم يرد  مكلف فالفناء الذى يفضى بصاحبه الى مثل هذا حال ناق  وإن كان صاحبه غير

اهلل عليه وسلم وهو  فضل هذه األمة وال عن نبينا محمد صلىأمثل هذا عن الصحابة الذين هم 
العقدل عندد    افضل الرسل وإن كان لهؤالء فى صعق موسى نوع تعلق وإنمدا حددث زوال  

ة مستلزمة لموافقد  لهية على بعض التابعين ومن بعدهم وأن كانت المحبة التامةآلالواردات ا
اهلل المحبة الواجبة  المحبوب فى محبوبه ومكروهه وواليته وعداوته فمن المعلوم ان من احب

إِنَّ اللَّنهَ يُحِنبُّ الَّنذِينَ    : )(قال تعالى  عداءه وال بد ان يحب ما يحبه من جهادهم كماأفال بد ان يبغض 

والمحب التام ال يؤثر فيه لوم الألئم وعذل العاذل بل ،  (يُقَاتِلُونَ فِي سَنيِيلِهِ صَفااً كَنََنَّهُمْ بُنْيَنانٌ مَرْصُنو ٌ   
هل المالم المحمدود  أكثر الشعراء فى ذلك وهؤالء هم أكما قد قال  ذلك يغريه بمالزمة المحبة

عدائه فان المالم علدى  أمن يلومهم على ما يحب اهلل ويرضاه من جهاد  وهم الذين ال يخافون
حبه فهو لدوم بحدق ولديس مدن     أو ترك ما أرهه اهلل المالم على فعل ما يك ماأذلك كثير و

على هذا المالم بل الرجوع الى الحق خير من التمادى فدى الباطدل وبهدذا     المحمود الصبر
المالمية الذين يفعلون ما يحبه اهلل ورسوله وال يخافون لومة الئم فى ذلدك   يحصل الفرق بي

 . يصبرون على المالم فى ذلكالمالمية الذين يفعلون ما يبغضه اهلل ورسوله و وبين
ويرجع  فصل وإذا كانت المحبة اصل كل عمل دينى فالخوف والرجاء وغيرهما يستلزم المحبة

فيما يحبه ال فيما يبغضه والخائف يفر من الخوف ليندال   اليها فان الراجى الطامع إنما يطمع
لَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرٌَُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنيْتَغُونَ إِ: )المحبوب قال تعالى 

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَندُوا فِني سَننيِيلِ اللَّنهِ أُولَئِنكَ يَرْجُنونَ       : )تعالى  وقال( عَذَاٌَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوراً

سم جامع لكل شر ودار الرحمدة الخالصدة   إسم جامع لكل خير وعذابه إورحمته (  لَّهِرَحْمَتَ ال
متزاج فالرجاء وإن تعلق بددخول  إما الدنيا فدار أودار العذاب الخال  هى النار و هى الجنة

ن دعاله النظر الى وجه اهلل كما فى صحي  مسلم عد أسم جامع لكل نعيم وإ ةدفالجن ةدالجن
هل الجندة  أذا دخل إليلى عن صهيب عن النبى صلى اهلل عليه وسلم قال  بىأبن  عبد الرحمن
لدم  أن ينجزكموه فيقولون ما هو أليريد  ن لكم عند اهلل موعدًاإهل الجنة أمناد يا  الجنة نادى
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ينا مدن الندار قدال فيكشدف الحجداب      جيثقل موازيننا ويدخلنا الجنة وين ألموجوهنا  يبيض
 . ليه وهو الزيادةإليهم من النظر إحب أ ئًاعطاهم شيأاليه فما  فينظرون

ندارك   من الى جنتك وال خوفًا شتباه فى قول من قال ما عبدتك شوقًاإلومن هنا يتبين زوال ا
فى مسماها  ن الجنة ال يدخلإالى رؤيتك فان هذا القائل ظن هو ومن تابعه  وانما عبدتك شوقًا

بالمخلوقات كما يوافقه  و ذلك مما فيه التمتعاال األكل والشرب واللباس والنكاح والسماح ونح
نه التمتع بنفس رؤية اهلل كما أ و من يقربها ويزعمأعلى ذلك من ينكر رؤية اهلل من الجهمية 

ل فيده  دالجنة واآلخرة ال يدخ ن مسمىأن المتفقهة فهؤالء متفقون على دة مده طائفديقول
لما سمع قوله منكم مدن يريدد    لمشائخاال التمتع بالمخلوقات ولهذا قال بعض من غلط من ا

ِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِننَ  إ: )آخر فى قوله تعالى  الدينا ومنكم من يريد اآلخرة قال فأين من يريد اهلل وقال

ة فدأين  ذا كانت النفوس واألموال بالجنإ بأن لهم الجنة قال( الْمُؤْمِنِ َ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بََِنَّ لَهُنمُ الْجَنَّنةَ  
ن الجندة هدي الددار    أو التحقيق ،  فيها النظر ن الجنة ال يدخلأالنظر اليه وكل هذا لظنهم 

وهو من النعيم الذى ينالونه فى الجنة كما  على ما فيها النظر الى وجه اهللأالجامعة لكل نعيم و
ل هذا ن قائإمحجوبون عن ربهم يدخلون النار مع  نهمإهل النار فأخبرت به النصو  وكذلك أ

و لو لم تخلق جنة لكان يجب أ نك لو لم تخلق نارًاإقصده  نماإبما يقول ف ذا كان عارفًاإالقول 
مدا  أو،  ليك ومقصوده بالجنة هنا ما يتمتع فيه المخلوقإوالنظر  ن تعبد ويجب التقرب اليكأ

وظدن  النساك  فهذا ممتنع وان تخيله بعض الغالطين من صاًلأرادة إحب وال  عمل الحى بغير
والفانى الدذى يشدتغل    نه تكلم فى حال الفناءألله ارادة اصال فذاك  ن كمال العبد ان التبقىأ

رادة شف والشعور بهدا  إلوا بمجبوبه له ارادة ومحبة ولكن ال يشعر بها فوجود المحبة شىء
عدن   الإن يتحرك قط أاليتصور  فالعبد شف آخر فلما لم يشعروا بها ظنوا انتفاءها وهو غلط 

سماء حارث وهمدام فكدل   ألا صدقأوبغض وارادة ولهذا قال النبى صلىاهلل عليه وسلم  حب
ة اهلل ديقوم بالقلب من محبد  رادة ولكن تارةإلصل اأنسان له حرث وهو العمل وله هم وهو إ

معصيته كما قال عمر رضدى اهلل   جالله والحياء منه ماينهاه عنإما يدعوه الى طاعته ومن 
ذا خافده  إيعصه ولو لم يخفه فكيف  ى هو لمألو لم يخف اهلل لم يعصه  عنه نعم العبد صهيب

 . كرامه هلل يمنعه من معصيتهإجالله وإن إف
له فمعلوم  ذا تعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب باحتجاب الرب عنه والتنعم بتجليهإفالراجى الخائف 

حتجاب وان إلا من وجبت محبة التجلى والخوفأن هذا من توابع محبته له فالمحبة هى التى أ



 (34) 

بعبدادة اهلل المسدتلزمة    نما يطلب ذلكإتعلق خوفه ورجاؤه بالتعذب بمخلوق والتنعم به فهذا 
هل الجندة  أشتغال إولهذا يكون  حلى من كل محبةأذا وجد حالوة محبة اهلل وجدها إمحبته ثم 

الدنفس  التسبي  كما يلهمدون   هل الجنة يلهمونأن أعظم من كل شف كما فى الحديث أبذلك 
بمخلوق والرجاء له يسوقه الى  وهو يبين غاية تنعمهم بذكر اهلل ومحبته فالخوف من التعذب

المحبة فيقال قد نطق الكتاب والسنة بذكر  صلأمحبة اهلل التى هى األصل وهذا كله ينبنى على 
يُحِننيُّهُمْ  : )وقولده تعدالى    (هِوَالَّنذِينَ آمَنُنوا أَشَندُّ حُني ناً لِلَّن     : ) تعالى محبة العباد المؤمنين كما فى قوله 

وفى الصحيحين عن النبدى   (أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَنادٍ فِني سَننيِيلِهِ   : ) وقوله تعالى  (وَيُحِنيُّونَه
حب أن يكون اهلل ورسوله أيمان إلوجد حالوة ا نه قال ثالث من كن فيهأصلى اهلل عليه وسلم 
ذ انقذه اهلل إن يكره أن يرجع فى الكفر بعد أاال اهلل و أن يجب المرء ال يحبهاليه مما سواهما و

النار بل محبة رسوله اهلل صلى اهلل عليه وسلم وجبت لمحبدة اهلل   ن يلقى فىأمنه كما يكره 
هلل وكما فى الصحيحين عن النبدى صدلى ا   (أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّنهِ وَرَسُنولِهِ   : ) كما فى قوله تعالى

ولدده ووالدده    حب اليه منأكون أحدكم حتى أوالذى نفسى بيده ال يؤمن  نه قالأعليه وسلم 
ندت  ألنه قال واهلل يارسدول اهلل  أصحي  البخارى عن عمر بن الخطاب  جمعين وفىأوالناس 

ليك من نفسك فقدال واهلل  إحب أكون أال من نفسى فقال ال ياعمر حتى إ من كل شف ّيلإحب أ
 . نفسى قال اآلن ياعمر من ّيإلحب أنت أل

آيدة   نه قدال أوكذلك محبة صحابته وقرابته كما فى الصحي  عن النبى صلى اهلل عليه وسلم 
بداهلل   نصار رجدل يدؤمن  إلنصار وقال ال يبغض اإليمان حب األنصار وآية النفاق بغض اإلا

مدؤمن وال   الإنده ال يحبندى   أمدى  ألواليوم اآلخر وقال على رضى اهلل عنه انه لعهد النبى ا
الجنة حتى يحبوكم  نه قال للعباس والذى نفسى بيده ال يدخلونأيبغضنى اال منافق وفى السنن 

حبوا اهلل لمدا  أقال  نهأ بن عباس مرفوعًاإهلل ولقرابتى يعنى بنى هاشم وقد روى حديث عن 
 . جلىألهل بيتى أحبوا أحبونى يحب اهلل وأيغذوكم به من نعمه و

يحبهم ويحبونه  وقال تعالى براهيم خلياًلإبحانه لعبده فقال تعالى واتخذ اهلل ما محبة الرب سأو
المقسطين فداتموا الديهم    ن اهلل يحبإن اهلل يحب المحسنين واقسطوا إحسنوا أوقال تعالى و

فاستقيموا لهم ان اهلل يحب المتقدين   ن اهلل يحب المتقين فما استقاموا لكمإعهدهم الى مدتهم 
وفى بعهده واتقدى  أبنيان مرصو  بلى من  كأنهم لذين يقاتلون فى سبيله صفًاإن اهلل يحب ا

 . فان اهلل يحب المتقين
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معروفدة   ما األعمال التى يحبها اهلل من الواجبات والمستحبات الظاهرة والباطندة فكثيدرة  أو
 . وهم المؤمنون أولياء اهلل المتقون وكذلك حبه ألهلها

السدنة   هدل أكتاب والسنة والذى عليه سلف األمة وأئمتها ووهذه المحبة حق كما نطق بها ال
محبدة   ذاتده لن اهلل سبحانه محبوب أئمة التصوف أوالحديث وجميع مشائخ الدين المتبعون و

سبحانه يحب  وكذلك هو (وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُني اً لِلَّنهِ : ) كمل محبة فانها كما قال تعالى أحقيقة بل هى 
 . محبة حقيقة عباده المرمنين

بدين   ال لمناسدبة إن المحبة التكون أمنهم  نكرت الجهمية حقيقة المحبة من الطرفين زعمًاأو
بتدع هذا إ ول منأمناسبة بين القديم والمحدث توجب المحبة وكان  نه الأالمحب والمحبوب و

القسدرى   عبد اهلل وائل المائة الثانية فضحى به خالدين بنأسم هو الجعد بن درهم فى إلفى ا
ضدحوا تقبدل اهلل    يها النداس أى فقال ضحمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم األأ

خليال ولم يكلم موسدى   براهيمإن اهلل لم يتخذ أنه زعم أضحاياكم فانى مض  بالجعد بن ردهم 
صدفوان فدأطهره وناظرعليده     خذ هذا المذهب عنه الجهم بنأتكليما ثم نزل فذبحه وكان قد 

ثم انتقل ذلك الى المعتزلدة   مير خراسان بهاأحوز أضيف قول الجهمية فقتله سلم بن أواليه 
سالم ودعوا الدى  إلئمة اأامتحن  ثناء خالفة المأمون حتىأتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم أ

 . الموافقة لهم على ذلك
 هدل أصل قولهم هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة من البراهمة والمتفلسدفة ومبتدعدة   أو

الخليدل   براهيمإعداء أوهؤالء هم  صاًلأله صفة ثبوتية  ن الرب ليسأالكتاب الذين يزعمون 
ينكرون فدى   عليه السالم وهم يعبدون الكواكب ويبنون الهياكل للعقول والنجوم وغيرها وهم

المستغرقة للمحب كما قيل  براهيم خليال وموسى كليما ألن الخلة هى المحبةإن يكون أالحقيقة 
لهذا ما ثبت فى الصحي  عدن   وبذا سمى الخليل خليال ويشهد* تخللت مسلك الروح منى  قد

رض خليال التخذت ألهل اأمتخذا من  ابى سعيد عن النبى صلى اهلل عليه وسلم انه قال لوكنت
وفى رواية انى أبرأ الى كل خليل من خلتده   أبا بكر خليال ولكن صاحبكم خليل اهلل يعنى نفسه

تخذنى خلديال  إأبا بكر خليال وفى رواية ان اهلل  رض خليال ال تخذتألهل اأمن  ذًاولو كنت متخ
ن يتخذ من المخلوقين خليال أنه اليصل  له أاهلل عليه وسلم  براهيم خليال فبين صلىإتخذ إكما 

 . بو بكر الصديق رضى اهلل عنهأحق الناس بها أ مكن ذلك لكانأوانه لو 
ألحبك  نىأكما قال لمعاذ واهلل  شخاصًاأنه يحب أقد وصف نفسه بنه صلى اهلل عليه وسلم أمع 

سامة حبده  أ بنهإنصار وكان زيد بن حارثة حب رسول اهلل عليه وسلم وكذلك ألوكذلك قوله ل
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الرجدال قدال    حب اليك قال عائشة قال فمنأله عمرو بن العا  أى الناس  مثال ذلك وقالأو
فأحبى عائشة وقدال   حب قالت بلى قالأا أال تحبين ما بنته رضى اهلل عنهإبوها وقال لفاطمة أ

 .مثال هذا كثيرأحبه فأحبه وأحب من يحبه وأنى أللحسن اللهم 
 هدل أمن  برأ الى كل خليل من خلته ولو كنت متخذًاأنى أشخا  وقال أفوصف نفسه بمحبة 

 ى مدن خ  من مطلق المحبة بحيدث هد  أبا بكر خليال فعلم أن الخلة أرض خليال التخذت ألا
 لشف آخر إذ المحبوب لشدف  لذاته ال كمالها وتخللها المحب حتى يكون المحبوب بها محبوبًا

المحب  غيره هو مؤخر فى الحب عن ذلك الغير ومن كمالها التقبل الشركة والمزاحمة لتخللها
المحبدوب   ففيها كمال التوحيد وكمال الحب فالخلة تناقى المزاحمة وتقدم الغير بحيث يكدون 

ن يشدركه  أ تصل  اال هلل فدال يجدوز   با لذاته محبة ال يزاحمه فيها غيره وهذه محبه المحبو
بحدق   محبوبداً  غيره فيما يستحقه من المحبة وهو محبوب لذاته وكل ما يحب غيره إذا كان

ال ما كان هلل إفيها  حب لغيره فمحبته باطلة فالدنيا ملعونة ملعون ماأجله وكل ما ألفانما يحب 
لذاته ينكر مخاللته  اهلل محبوبًا ن يكونأنكر أن من أا كانت الخلة كذلك فمن المعلوم تعالى واذ
ن يتخذه خليال بحيث يحب الرب ويحبه أ حد من عباده فهو ينكرإلنكر محبته أن أ يضًاأوكذلك 

 . كمل ما يصل  للعبادأالعبد على 
فكمدا   فعالألو فعل من اأ ن تقوم به صفة من الصفاتأنكارهم إلنكروه أوكذلك تكليمه لموسى 

و أيتكلم  نأن يجف فكذلك ينكرون أ وأن يستوى أو أعلم أو أو قدرة أن يتصف بحياة أينكرون 
 . قلوبهم يكلم فهذا حقيقة قولهم كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت

يلحدون فى  خذواأسالم إلظهر اأوالقرآن متلوا ال يمكن جحده لمن  سالم ظاهرًاإللكن لما كان ا
و ألطاعتده   له بمجدرد محبدتهم   سماء اهلل ويحرفون الكلم عن مواضعه فتأولوا محبة العبادأ

لمحبته وفدرع عليده    التقرب اليه وهذا جهل عظيم فان محبة المتقرب الى المتقرب اليه تابع
د الوسيلة تبع لمحبة المقصو فمن ال يحب الشيء ال يحب التقرب إليه إذ التقرب وسيلة ومحبة

المقصود بالوسيلة وكدذلك العبدادة    ن تكون الوسيلة الى الشف المحبوب دون الشفأفيمتنع 
طاعته وعبادته فان محبته ذلك تبع لمحبتده   والطاعة اذا قيل في المطاع المعبود ان هذا يجب
و لدفع أكان اليعمل لغيره اال لعوض يناله منه  واال فمن ال يجب ال يحب طاعته وعبادته ومن

ن هذا يحبده ويفسدر   أله وال يقال  منه ال يكون محبًاًا و مفتديأله  فانه يكون معاوضا عقوبة
ن هذا يحبه ويفسر ذلدك بمحبدة طاعتده    أالمقصود و ذلك بمحبة طاعته وعبادته فان محبة

و غير محبة الوسديلة فدان ذلدك    أمحبة الوسيلة  ستلزمتإوعبادته فان محبة المقصود وان 
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والسالمة عن محبة العمل أما محبة اهلل فال تعلق لهدا   حبة العوضن يعبر بلفظين مأيقتضى 
جير يحبه بمجرد ذلدك  ألن اأيقال إلبعوض  جيرًاأستأجر إ ن منأترى أال بمجرد محبة العوض 

بحال بل من يبغضه وكذلك من افتدى نفسه بعمل من عدذاب   بل قد يستأجر الرجل من اليحبه
نهم أله فعلم ان ما وصف اهلل به عباده المؤمنين من  مبغضًا نه يحبه بل يكونأمعذب ال يقال 
يندالون بده بعدض الفدرائض      معناه اال مجرد محبة العمل الدذى  ن ال يكونأيحبونه يمتنع 

 . صاًلأربهم محبوبا  ن يكونأالمخلوقة من غير 
علدى   فلفظ العبادة متضمن للمحبة مع الذل كما تقدم ولهذا كانت محبة القلدب للبشدر   يضًاأو
 . قاتطب
الغرام وهدو   نصباب القلب إليه ثمإحدها العالقة وهو تعلق القلب بالمحبوب ثم الصبابة وهو أ

والمتيم المعبود وتيم اهلل  الحب الالزم ثم العشق وآخر المراتب هو التتيم وهو التعبد للمحبوب
ليه يقتضى المحبة نابة اإلفاسم ا يضًاأو،  ا لمحبوبهمذلًل معبدًا ذاكرًا عبد اهلل فان المحب يبقى

من كون ذلدك   فلو كان هذا الذى قالوه حقًا يضًاأو،  تقدم سماء كماألشبه ذلك من اأوما  يضًاأ
ن ليس فى أفالجاز ال يطلق إال بقرينه تبين المراد ومعلوم  ضمارإلمجازا لما فيه من الحذف وا
عمال ال فى ألحبوب إال ايكون الم ن الأو ن يكون اهلل محبوبًاأينفى  كتاب اهلل وسنة رسوله ما

فمن عالمات المجاز صدحةاطالق   يضًاأو يضًاأوال المنفصلة بل وال فى العقل  الداللة المتصلة
ن أمامهم الجعد بن ردهم إطلق أن اهلل اليحب وال يحب كما أيص  اطالق القول ب نأنفيه فيجب 

 متنع باجماع المسلمين فعلمن هذا مأما ومعلوم ييتخذ ابراهيم خليال ولم يكلم موسى تكل اهلل لم

 . بل هى حقيقة جماع على أن هذا ليس مجازًاإلداللة ا
وجهاد  بين محبته ومحبة العمل له فى قوله تعالى احب اليكم من اهلل ورسوله قفقد فر يضًاأو

ورسوله فلدو   فى سبيله كما فرق بين محبته ومحبة رسوله فى قوله تعالى احب اليكم من اهلل
الخا  على العدام   و من باب عطفأ حبته ليس اال محبة العمل لكان هذا تكريرًاكان المراد بم

تبين المدراد وكمدا ان    وكالهما على خالف ظاهر الكالم الذى ال يجوز المصير اليه اال بداللة
بمجرد محبة العمل لده   ن تفسر بمجرد محبة رسوله فكذلك ال يجوز تفسيرهاأمحبته اليجوز 

 . م محبة رسوله ومحبة العمل لهوان كانت محبته تستلز
اللغة  مر ال يعرف فىأفالتعبير بمحبة الشف عن مجرد محبته طاعته ال عن محبة نفسه  يضًاأو

القواعد  وقد قررنا فى مواضع من يضًاأفحمل الكالم عليه تحريف محض  ال حقيقة وال مجازًا
 يكون غير اهلل موجودًا نأال يجوز  لذاته كما مرادًا ن يكون غير اهلل محبوبًاأنه اليجوز أالكبار 
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يحب لذاته وبعظم لذاتده كمدال    نأبذاته بل الرب اال اهلل وال اله اال هو المعبود الذى يستحق 
 . المحبة والتعظيم

ومراداتها  نه ليس فى محبوباتهاأوكل مولود يولد على الفطرة فانه سبحانه فطر القلوب على 
مطعدوم وملبدوس    حبه المحبوب مدن أ وحده وان كل ما ما تطمئن اليه وتنتهى اليه اال اهلل

غيره يتألهه  مرًاأسواه ويحب  ن قلبه يطلب شيئًاأومنظور ومسموع وملموس يجد من نفسه 
تعالى فى كتابه اال  ويصمد اليه ويطمئن إليه ويرى ما يشبهه من هذه االجناس ولهذا قال اهلل

النبى صلى اهلل عليده   عياض بن حمار عنبذكر اهلل تطمئن القلوب وفى الحديث الصحي  عن 
م ددد عليه الشياطين وحرمت نى خلقت عبادى حنفاء فاجتالتهمإوسلم عن اهلل تعالى انه قال 

بى هريرة أفى الصحيحين عن  ن يشركوا بى مالم انزل به سلطانا كماأمرتهم أحللت لهم وأما 
فطرة فأبواه يهودانه وينصدرانه  ال عن النبى صلى اهلل عليه وسلم انه قال كل مولود يولد على

بدو هريدرة   أفيها من جدعاء ثم يقول  ويمجسانه كما تنت  البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون
 . تبديل لخلق اهلل ذلك الدين القيم ن شئام فطرة اهلل التى فطر الناس عليها الإاقرؤوا 
الكمدال   له على حقفكل ما فطرت القلوب على محبته من نعوت الكمال فاهلل هو المست وأيضًا

الحقيقدة   وكل ما فى غيره من محبوب فهو منه سبحانه وتعالى فهوالمستحق ألن يحب على
نكار محبتده  إن أ كما معبودًا نكار لكونه إلهًاإنكار محبة العبد لربه هو فى الحقيقة إوالكمال و

نكدار  إل مستلزمًانكارها إ خالقا فصار نكار كونه ربًاإنكار مشيئته وهو يستلزم إلعبده يستلزم 
 . التعطيل والجحود هلأكونه رب العالمين ولكونه إله العالمين وهذا هو قول 

اهلل  ولهذا اتفقت األمتان قبلنا على ما عندهم من مأثور وحكم عن موسى وعيسدى صدلوات  
حقيقدة   ن تحب اهلل بكل قلبك وعقلك وقصدك وهدذا هدو  أن أعظم الوصايا إعليهما وسالمه 
هو مدأحوذ   نكار ذلكإصل شريعه التوراة واالنجيل والقرآن وأبراهيم التى هى الحنيفية ملة ا

ومدتكلم   براهيم الخليل ومن وافقهم على ذلك من متفلسدف إعن المشركين والصابئين أعداء 
ولهذا قدال   سماعيليةإلومتفقه ومبتدع أخذ عن هؤالء وظهر ذلك فى القرامطة الباطنية من ا

وآبداؤكم القددمون    نتمأفرأيتم ماكنتم تعبدون أاهلل وسالمه عليه  مام الحنفاء صلواتأالخليل 
إِلَّا * يَوْمَ ال يَنْفََُ مَالٌ وَال بَنُونَ : ) حب اآلفلين وقال تعالىأ ال يضًاإرب العالمين وقال إال نهم عدو لى إف

 . وهو السليم من الشرك( مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ
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فهذا الكالم  اسبة بين المحدث والقديم توجب محبته له وتمتعه بالنظر اليهمن نه الأوأما قولهم 
نه ليس بينهمدا مدن   أ رادواأمجمل فان أرادوا بالمناسبة انه ليس بينهما توالد فهذا حق وان 
حق وإن أرادوا أنه  يضًاأفهذا  المناسبة ما بين الناك  والمنكوح واآلكل والمأكول أو نحو ذلك

فهدذا هدو رأس    محبوبًا واآلخر معبودًا حدهما محبا عابدًاأا توجب أن يكون ال مناسبة بينهم
 . فى ذلك المنع المسأله فاالحتجاج به مصادرة على المطلوب ويكفى

ذى ددوالخالق ال ثم يقال بل ال مناسبة تقتضى المحبة الكاملة إال المناسبة التى بين المخلوق
السدموات واألرض   إله وله المثل األعلى فدى  ال إله غيره الذى هو فى السماء وفى اآلرض

هذه المسأله طوائدف   فى الحقيقة ولهذا وافق على وحقيقة قول هؤالء جحد كون اهلل معبودًا
 ًافأقروا بكونده محبوبد   فى الحقيقة ن يكون اهلل محبًاأالمتكلمين الذين ينكرون  من الصوفية

عدن   المتكلمدة فأخدذوا   ولئدك أقول  ومنعوا كونه محبا ألنهم تصوفوا مع ما كانوا عليه من
إنما هو قول المعتزلدة   نكارهاإصل أالصوفية مذهبهم فى المحبة وإن كانوا قد يخلطون فيه و

ومنكروهدا قسدمان قسدم     نكداراً إشد أونحوهم من الجهمية فأما محبة الرب عبده فهم لها 
 . خلقه ييتأولونها بنفس المفعوالت التى يحميها العبد فيجعلون محبته ف

الصدفات   و قسم يجعلونها نفس إرادته لتلك المفعوالت وقد بسطنا الكالم فى ذلك فى قواعدد 
ن أاألمة على  نه قد دل الكتاب والسنة واتفاق سلفأوالقدر وليس هذا موضعها ومن المعلوم 

نده قدد   أوعلى  وجب ومستحب وإن لم يكن ذلك موجودًاأمر بفعله من أاهلل يحب ويرضى ما 
وَاللَّهُ ال  : )اهلل تعالى  ضها ويسخطها من األعيان واألفعال كالفسق والكفر وقد قالمور يبغأيريد 

والمقصود هنا انما هو ذكر محبدة العبداد   ( وَال يَرْضَى لِعِنيَادُِِ الْكُفْرَ: )ْ وقال تعالى  (يُحِبُّ الْفَسَادَ
 . لهتهمآل

الصدحابة   من سلف األمدة مدن  حد أيمان ولم يتبين بين إلعمال اأصل أن ذلك هو أوقد تبين 
ن تحدرك بده   أ حسان نزاع فى ذلك وكانوا يحركون هذه المحبة بما شرع اهللإوالتابعين لهم ب

: قدال تعدالى    يمدانى والسدماع الفرقدانى   إليمان اإلنواع العبادات الشرعية كالعرفان اأمن 
رِي مَا الْكِتَاٌُ وَال الَِْميَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاُُ نُوراً نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْ)

نه لما طال المد صار فدى طوائدف   أآخر السورة ثم  إلى( مِنْ عِنيَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَنى صِنرَا ٍ مُسْنتَقِيمٍ   
 . هذه المحبة المتكلمة من المعتزلة وغيرهم من ينكر
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 فى بعض المتصوفة من يطلب تحريكها بأنواع من سماع الحدديث كدالتغيير وسدماع   وصار 
كل  المكاء والتصدية فيسمعون من األقوال واألشعار ما فيه تحريك جنس الحب الذى يحرك من

 وطدان والمدردان  ألخوان واألقلب ما فيه من الحب بحيث يصل  لمحب األوثان والصلبان وا
لده   من ولكن كان الذين يحضرونه من الشديو  يشدترطون  والنسوان كما يصل  لمحب الرح

له الشيخ الذى يحرس من الشيطان ثم توسدع فدى    مكان والخالن وربما اشترطواإلوا المكان
غيرهم حتى خرجوا فيه الى أنوا من المعاصى بل إلى أنواع من الفسوق بل خدرج فيده    ذلك

لحداد  إلشعار التي فيها الكفر واالى الكفر الصري  بحيث يتواجدون على أنواع من األ طوائف
 هو من أعظم أنواع الفساد وتنتج ذلك لهم من األحوال بحسبه كما تنتج لعباد المشدركين  مما

 . واهل الكتاب عباداتهم بحسبها
ومدن   نه كما قال الجنيد رحمه اهلل من تكلف السماع فتن بده أوالذى عليه محققوا المشائخ 

يدؤمر   جتماع لهذا السماع المحدث والإلنه ال يشرع اأك صادفه السماع استراح به ومعنى ذل
وسدالمه   نما تؤخذ عن الرسل صالت اهلل به وال يتخذ ذلك دينا وقربة فان القرب والعبادات 

أَمْ لَهُنمْ  : ) تعدالى  ما حرمه اهلل وال دين إال ما شرعه اهلل قدال اهلل إنه ال حرام اال أعليهم فكما 

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِنيُّونَ اللَّهَ فَناتَّنيِعُونِي يُحْنيِننيْكُمُ   : )ال تعالى وق( مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يََْذَنْ بِهِ اللَّهُ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ 

وله وجعدل  سد لمتابعدة ر  فجعل محبتهم هلل موجبة (اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
عنه عليكم بالسبيل والسدنة   ة اهلل لهم قال أبى ابن كعب رضى اهللمتابعة رسوله موجبة لمحب

من مخافدة اهلل اال تحاتدت عنده     فانه ما من عبد على السبيل والسنة ذكر اهلل فاقشعر جلده
 على السبيل والسنة ذكر اهلل خاليًا خطاياه كما يتحات الورق اليابس عن الشجرة وما من عبد

فى سبيل وسدنة خيدر مدن     قتصادًاإوان أبدًا لم تمسه النار  ففاضت عيناه من خشية اهلل إال
منهداج   علىجتهداداً إو قتصداداً إ عمدالكم أن تكون أجتهاد فى خالف سبيل وسنة فاحرصوا إ

 . األنبياء وسنتهم وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع
ت دلد  كان هذا مما يؤمر به ويستحب وتصل  به القلوب للمعبود المحبوب لكان ذلك ممدا  فلو

قال فيها النبى  نه لم يكن فى القرون الثالثة المفضلة التىأاألدلة الشرعية عليه ومن المعلوم 
ثم الذين يلونهم ال فى  صلى اهلل عليه وسلم خير القرون قرنىالذى بعثت فيه ثم الذين بلونهم

هل أحد من أوال فى خراسان  الحجاز وال فى الشام وال فى اليمن وال فى العراق وال فى مصر
حمدد  أمدام  إلكرهه األئمدة كا  الخير والدين يجتمع على سماع المبتدع لصالح القلوب ولهذا
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ببغداد شديئا أحدثده الزنادقدة     حداث الزنادقة حين قال خلقتأوغيره حتى عده الشافعى من 
 . يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن

ئمة ولهذا إنما ألا ال نهى وال ذم باتفاق ستماع فال يترتب عليهإلنسان من اإلما مالم يقصده اأو
يثاب عليه والسامع له من  ستماع ال على السماع فالمستمع للقرآنإليترتب الذم والمدح علىا

سدتماعه مدن   إعدن   ما ينهدى  عمال بالنيات وكذلكألذ اإغير قصد وإرادة ال يثاب على ذلك 
يناسب بعض حالده   لسامع بيتًاا المالهى لو سمعه السامع بدون قصده لم يضره ذلك فلو سمع

ونحو ذلك لم يكن هذا مما ينهدى   و تمثل بذلكأزعج قاطنه المحبوب أفحرك ساكنه المحمود و
ى محبته التى تتضمن فعل دورسوله ال عنه وكان المحمود الحسن حركة قلبه التى يحبها اهلل

غير هدذا  * ل يوم تتلون فسمع قائال يقول ك ما يحبه اهلل وترك ما يكرهه اهلل كالذى اجتاز بيتا
مثال ألعتبار وضرب اإلشارات من باب القياس واإلا بك اجمل فاخذ منه اشارة تناسب حاله فإن

ن القاصد أتكلمنا عليها فى غير هذا الموضع والمقصود هنا  ومسأله السماع كبيرة منتشرة قد
عى الذى هو سدماع  بالسماع االيمانى القرأنى النبوى الدينى الشر المطلوبة للمريدين تحصل

أُولَئِنكَ الَّنذِينَ أَنْعَنمَ اللَّنهُ     : )العالمين وسماع العارفين وسماع المؤمنين قال اهلل تعالى  النبيين وسماع

نْ هَدَيْنَا وَاجْتَنيَيْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ  وَمِمَّعَلَيْهِمْ مِنَ النَّنيِيِّ َ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَََ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرائيلَ

ُقْل آِمُنوا ِبِه َأْو ال ُتْؤِمُنوا ِإنَّ الَّنِذيَن ُأوُتنوا اْلِعْلنَم ِمنْن َقنْيِلنِه ِإَذا ُيْتَلنى َعَلنْيِهْم        : )وقال تعالى ( الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّداً وَبُكِي اً

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمَِْ مِمَّنا عَرَفُنوا مِننَ    : )(وقال تعالى  (داًيَخِرُّونَ لِلََْذْقَانِ سُجَّ

كِنرَ اللَّنهُ وَجِلَنتْ قُلُنوبُهُمْ وَإِذَا     إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُ: )وقال تعالى ( الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُنيْنَا مَََ الشَّاهِدِينَ

اللَّهُ نَنزَّلَ أَحْسَننَ الْحَندِيكِ كِتَابناً مُتَشَنابِهاً      : )وقال تعالى ( تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِميَاناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

وكما مدح المقبلين على هذا السماع فقدد ذم  ( اآلية ......رَبَّهُنمْ    مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَنوْنَ 
يشترى لهو الحدديث ليضدل عدن سدبيل اهلل      المعرضين عنه فى مثل قوله ومن الناس من

آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن فدى   بغيرعلم ويتخذها هزوا الى قوله واذا تتلى عليه
َوالَّنِذيَن ِإَذا ُذكِّنُروا ِبآيناِت َربِِّهنْم َلنْم َيِخنرُّوا َعَلْيَهنا ُصنم ًا         : )( ل تعدالى اذنيه وقرا فبشره بعذاب اليم وقا

وقال ( فَرَّتْ مِنْ قَسْنوَرَةٍ * كَََنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ * فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِ َ : )وقال تعالى ( وَعُمْيَاناً
وَقَنالَ الَّنذِينَ   : ) وقدال تعدالى   (يةآلا....  وَاٌِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّنمُّ الْننيُكْمُ الَّنذِينَ ال يَعْقِلُنونَ    إِنَّ شَرَّ الدَّ: )تعالى 
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* فَمَنا لَهُنمْ عَننِ التَّنذْكِرَةِ مُعْرِضِن َ      : )وقال تعالى ( كَفَرُوا ال تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِينهِ لَعَلَّكُنمْ تَغْلِنيُنونَ   

 . ومثل هذا كثير فى القرآن( فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ* ََنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ كَ
مدن   ئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعددهم أكابر مشائخها وأمة وألوهذا كان سماع سلف ا
 بى سليمان الددارانى ومعدروف الكرخدى   أدهم والفضيل بن عياض وأالمشائخ كابراهيم بن 

مثال هؤالء وكان عمر بن الخطاب رضدى اهلل عنده   أحذيفة المرعشى وسباط وأويوسف بن 
صحاب أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأوهم يسمعون ويبكون وكان أبى موسى األشعرى يا أل يقول
 ن يقرأ القرآن والباقى يسدتمعون أمنهم  ًامروا واحدأذا اجتمعوا إصلى اهلل عليه وسلم  محمد

 شعرى وهو يقرأ فجعلأل عليه وسلم مر بأبى موسى ان النبى صلى اهللأوقد ثبت فىالصحي  

ندت  أو البارحة من مزامير آل داود وقال مررت بك يستمع لقراءته وقال لقداوتى هذا مزمارًا
 تحسنيًا ى لحسنته لكأ نك تسمع لحبرته لك تحبرًاإستمع لقراءتك فقال لو علمت إتقرأ فجعلت 

الى الرجدل   ذنًاأصواتكم وقال اهلل اشد أصاحب بوقال صلى اهلل عليه وسلم زينوا القرآن من 
ذندت لربهدا   أو كقولده  ستماعًاإاى  ذنًاأالى قينته  الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة

حسدن الصدوت    ذن لنبىأستمعت وقال صلى اهلل عليه وسلم ما اذن اهلل لشف ما إى أوحقت 
المواجيدد   ولهدذا السدماع مدن   يتغنى بالقرآن يجهر به وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن 

يحويه  خطاب وال له حوال الجسيمة ماال يتسعألالعظيمة واألذواق الكريمة ومزيد المعارف وا
 . به بيان يمان ماال يحيطإلن فى تدبر القرآن وتفهمه من مزيد العلم واأكتاب كما 

فاتبعونى يحبدبكم   ن كنتم تحبون اهللإن اهلل سبحانه قال فى كتابه قل أله  ومما ينبغى التفطن
نهدم يحبدون اهلل   أ دعى قوم على عهد النبى صلى اله عليه وسلمإاهلل قال طائفة من السلف 

ن محبتده  إاآلية فبين سبحابه  تبعونى يحببكم اهللإن كنتم تحبون اهلل فإنزل اهلل هذه اآلية قل أف
هل أمتحن اهلل بها إللعبد وهذه محبة  تباع الرسول يوجب محبة اهللإن إتباع الرسول وإتوجب 

عدن ذى الندون    واالشتباه ولهذا يدروى  اهلل فان هذا الباب تكثر فيه الدعاوى دعوى محبة
لة لدئال تسدمعها   أن هذه المسد عاسكتوا  نهم تكلموا فى مسألة المحبة عنده فقالأالمصرى 

 . النفوس فتدعيها
حدرورى   وحده فهو وقال بعضهم من عبد اهلل بالحب وحده فهو زنديق ومن عبد اهلل بالخوف

 ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجف ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحدد 
 ذا لدم يزعهدا وازع  إهوائهدا  أ وذلك ألن الحب المجرد تنبسط النفوس فيه حتى تتوسع فدى 
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مدن   حباؤه ويوجد فى مدعى المحبةأبناء اهلل وأالخسية هلل حتى قالت اليهود والنصارى نحن 
توعددون   ة الشريعة ماال يوجد فى أهل الخشية ولهذا قرن الخشية بها فى قوله هذا مامخالف
 الخلدود  دخلوها بسالم ذلك يدوم أواب حفيظ من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ألكل 

 وكان المشائخ المصنفون فى السنة يذكرون فى عقائدهم مجانبة من يكثدر دعدوى المحبدة   
ة دلما فى ذلك من الفساد الذى وقع فيه طوائف من المتصوفد والخوض فيها من غير خشية 

 نكار الطوائف ألصل طريقة المتصدوفة إعمال أوجب إلعتقاد واإلوقع فى هؤالء من فساد ا وما
 . بالكلية حتى صار المنحرفون صنفين

والفقده   صنف يقر بحقها وباطها وصنف ينكر حقها وباطلها كما عليه طوائف من أهل الكالم
نكار لمدا فيهدا   إلوا قرار بما فيها وفى غيرها من موافقة الكتاب والسنةإلإنما هو ا والصواب

 . وفى غيرها من مخالفة الكتاب والسنة
( مٌيقُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِنيُّونَ اللَّهَ فَاتَّنيِعُونِي يُحْنيِنيْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِ: )(وقال تعالى 

 نأهى موجب محبة اهلل كما  وظاهرًا سنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وشريعته باطنًا فاتباع
 عدائه هو حقيقتها كما فى الحدديث اوثدق عدرى   أوليائه ومعاداة أالجهاد فى سبيله ومواالة 

هلل  حب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنعأيمان الحب فى اهلل والبغض فىاهلل وفى الحدي من إلا
 . يمانإلد استكمل افق

 تباع السنة وعن األمر بالمعروف والنهدى عدن  إوكثير يدعى المحبة هو أبعد من غيره عن 
 كمل لطريق المحبة من غيره لزعمده أن ذلك أالمنكر والجهاد فى سبيل اهلل ويدعى مع هذان 

ولهذا  ن طريق المحبة هلل ليس فيه غيره وال غضب هلل وهذا خالف مادل عليه الكتاب والسنةأ
ظلهم فدى ظلدى   أ ين المتحابون بجاللى اليومأفى الحديث المأثور يقول اهلل تعالى يوم القيامة 

جدالل اهلل  إقلدوبهم مدن    ين المتحابون بجالل اهلل تنبيه على مافىأيوم ال ظل إال ظلى فقوله 
 ال يحفظون حدوده لضعف وتعظيمه مع التحاب فيه وبذلك يكونون حافظين لحددوه دون الذين

للمتحابين فى وحقت محبتدى   يمان فى قلوبهم وهؤالء الذين جاء فيهم الحديث حقت محبتىإلا
حاديدث فدى   ألللمتباذلين فى وا للمتجالسين فى وحقت محبتى للمتزاورين فى وحققت محبتى

 . المتحابين فى اهلل كثيرة
 ه سدبعة بى هريرة رضى اهلل عند أوفى الصحيحين عن النبى صلى اهلل عليه وسلم من حديث 

معلدق   لهم اهلل في ظله يوم ال ظل إال ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة اهلل ورجل قلبهظي
ورجل تصدق  جتمعا وتفرقا عليهإذا خرج منه حتى يرجع اليه ورجالن تحابا فى اهلل إبالمسجد 
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ل عينداه ورجد   ففاضت خفاها حتى التعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر اهلل خاليًاأبصدقة ف
 . خاف اهلل رب العالمينأدعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انى 

 : صالنأصل المحبة هو معرفة اهلل سبحانه وتعالى ولها أو
 حسانه الى عباده وهذه المحبدة علدى هدذا   إله محبة العامة ألجل  وهو الذى يقال : حدهماأ
إليهدا  سماء أض من حسن اليها وبغأحد فان القلوب مجبولة على حب من أينكرها  صل الألا

 واهلل سبحانه هو المنعم المحسن الى عبده بالحقيقة فانه المتفضل بجميدع الدنعم وان جدرت   
 ذا لدم تجدذب  إسباب ولكن هذه المحبة فى الحقيقة ألبواسطة إذ هو ميسر الوسائط ومسبب ا

جدل  أل حب شيئاأالقلب الى محبة اهلل نفسه فما أحب العبد فىالحقيقة اال نفسه وكذلك كل من 
 . ليه فما أحب فى الحقيقة اال نفسه وهذا ليس بمذموم بل محمودإحسانه إ

من نعمده   حبوا اهلل لما يغذوكم بهأوهذه المحبة هي المشار اليها بقوله صلى اهلل عليه وسلم 
جهدة اهلل   هلى بحبى والمقتصر على هذه المحبة هو لم يعرف منأحبوا أوأحبونى لحب اهلل و

حمدد هدو   ،  ونوعين ن الحمد هلل علىإحسانه اليه وهذا كما قالوا إال إه نه يحبأما يستوجب 
و حمد هو مدح وثناء عليه ومحبة له وهو بما يسدتحقه  .  شكر وذلك ال يكون إال على نعمته
هل وهذا حدب مدن   أله  األصل الثانى فيه هو محبته لما هو لنفسه سبحانه فكذلك الحب فإن

جله وما من وجه من الوجوه التى يعرف اهلل بها مما دلت أل ن يحبأعرف من اهلل ما يستحق 
ذ إيستحق المحبة الكاملة من ذلك الوجه حتى جميع مفعوالتده   ال وهوإسماؤه وصفاته أعليه 

ن يكون محمودا على كل حال ويستحق أستحق إمنه عدل ولهذا  كل نعمة منه فضل وكل نقمة
وهدؤالء هدم الدذين    ،  هذا حب الخاصةعلى وأكمل وأوهذا  ن يحمد على السراء والضراءأ

ويكون لهم أعظم مدن المداء    يطلبون لذة النظر الى وجهه الكريم ويتلذذون بذكره ومناجاته
وهم السابقون كما فى صدحي    للسمك حتى لو انقطعوا عن ذلك لوجدوا من األلم ماال يطيقون
بجبل يقال له جمددان   عليه وسلم مسلم عن أبى هريرة رضى اهلل عنه قال مر النبى صلى اهلل
من المفردون قدال الدذاكرون اهلل    فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا يارسول اهلل

نهم أثقدالهم  عوبذكر اهلل يضدع االدذكر   كثيرا والذاكرات وفى رواية اخرى قال المستهترون
 . يفتر منه اهلل يتولع به ينعم به كلف ال والمستهتر بذكر فيأتون اهلل يوم القيامة خفافًا

 وفى حديث هارون بن عنترة عن أبيه عن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال قال موسى يدارب 
 ى عبادك أحب اليك قال الذى يذكرنى وال ينسانى قال أى عبادك أعلم قال الذى يطلدب علدم  أ

 حكم قدال الدذى  أو ترده عن ردى قال أى عبادك أالناس الى علمه ليجد كلمة تدله على هدى 
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الحب  لى نفسه كما يحكم على غيره ويحكم لغيره كما يحكم لنفسه فذكر فى هذا الحديثيحكم ع
 . والعلم والعدل وذلك جماع الخير

غيدره   ن يظن فى باب محبة اهلل تعالى ما يظن فى محبدة أله أنه اليجوز  ومما ينبغى التفطن
طوائف من  ط فيهمما هو من جنس التجنى والهجر والقطيعة لغير سبب ونحو ذلك مما قد يغل

بغيدر   الناس حتى يتمثلون فى حبه بجنس ما يتمثلون به فى حب من يصد من يصد ويقطدع 
مضمون  و يبعد من يتقرب اليه وان غلط فى ذلك من المصنفين فى رسائلهم حتى يكونأذنب 

 . قامة الحجة على اهلل بل هلل الحجة البالغةإكالمهم 
 النبى صلى اهلل عليه وسلم أنده قدال يقدول اهلل   عن  عن أبى هريرة نوقد ثبت فى الصحيحي

 تعالى من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذكرنى فى مأل ذكرته فى مأل خير منه ومدن 
 ومن أتدانى يمشدى   تقريب اليه باعًا ذراعًا الّيومن تقرب  تقربت إليه ذراعًا شبرًا الّيتقرب 

 ذكرى أهل مجالستى وأهدل شدكرى أهدل   أتيته هرولة وفى بعض اآلثار يقول اهلل تعالى أهل 
حبيبهم  ناأن تابوا فأزيارتى وأهل طاعتى أهل كرامتى وأهل معصيتى ال أؤيسهم من رحمتى و

طهرهم من المعائدب  أ بتليهم بالمصائب حتىأنا طبيبهم أن لم يتوبوا فإألن اهلل يحب التوابين و
قالوا الظلم أن يحمل عليده  ( وَ مُؤْمِنٌ فَال يَخَاٌُ ظُلْماً وَال هَضْنماً وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُ: )وقد قال تعالى 

وَمَنا ظَلَمْنَناهُمْ وَلَكِننْ كَنانُوا     : ) سيئات غيره والهضم أن ينقض من حسنات نفسه وقال تعدالى 

النبدى صدلى اهلل عليده     عن وفى الحديث الصحي  عن أبى ذر رضى اهلل عنه (أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
وجعلته بيدنكم محرمدا فدال     نى حرمت الظلم على نفسىأم قال يقول اهلل تعالى ياعبادى وسل

طعمتده  أمن إال عبادى كلكم جائع  هدكمأال من هديته فاستهدونى إتظالموا ياعبادى كلكم ضال 
نكدم  أفاستكسونى اكسدكم ياعبدادى    ال من كسوتهأطعمكم ياعبادى كلكم عار أفاستطعمونى 

ولكم أن أغفر لكم ياعبادى لو أفاستغفرونى  بالىأنا اغفر الذنوب وال أو هارتذنبون بالليل والن
 رجل واحد منكم مازاد ذلدك فدى ملكدى شديئاً     تقى قلبأعلى  نسكم وجنكم كانواإوأخركم و

فجر قلب رجل واحد منكم ما نقد   أكانوا على  نسكم وجنكمإخركم وآولكم وأن أياعبادى لو 
عيد واحدد  صد جتمعوا فدى  إنسكم وجنكم إوآخركم و ولكمأن أ ياعبادى لو ذلك من ملكى شيئًا

ذا إال إال كما ينق  المخديط  إنق  ذلك من ملكى  فسألونى فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما
فليحمد  ياها فمن وجد خيرًاأوفيكم أحصيها لكم ثم أعمالكم أ نما هيإغمس فى البحر يا عبادى 
 . سهيلومن اال نف اهلل ومن وجد غير ذلك فال
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 وس قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليده أومن ذلك رواه البخارى فى صحيحة عن شداد بن 

ندا  أعبدك و له اال اهلل أنت خلقتنى وأناإ نت ربى الأن يقول العبد اللهم أوسلم سيد االستغفار 
بذنبى  بوء لك بنعمتك على وأبوءأعت صنبك من شر ما  عوذأعلى عهدك ووعدك ما استطعت 

يومه دخل الجنة  بها فمات فى صب  موقنًاأذا إال انت من قالها إيغفر الذنوب  ى فانه الفاغفر ل
 . ومن قالها اذا أمسى موقنا بها فمات من ليلته دخل الجنة

االستغفار وكدل  إلى فالعبد دائما بين نعمة من اهلل يحتاج فيها الى شكر وذنب منه يحتاج فيه 
 اهلل وآالئه وال يزال محتاجًا يزال يتقلب فى نعم ائما فانه المن هذين من األمور الالزمة للعبد د

 . الى التوبة واالستغفار
حوال وقال ألا مام المتقين محمد صلى اهلل عليه وسلم يستغفر فى جميعإولهذا كان سيد آدم و

نى إتوبوا الى ربكم ف يها الناسأصلى اهلل عليه وسلم فى الحديث الصحي  الذى رواه البخارى 
نه ليغدان  أنه قال أمسلم  كثر من سبعين مرة وفى صحي أليه فى اليوم إتوب أتغفر اهلل وألس

نى الستغفر اهلل فى اليوم مائة مرة وقال عبداهلل بن عمر كندا نعدد لرسدول اهلل    أعلى قلبى و
نت التواب الغفدور  أنك إلى وتب على  غفرأصلى اهلل عليه وسلم فىالمجلس الواحد يقول رب 

وقدال  ( وَالْمُسْنتَغْفِرِينَ بِالََْسْنحَارِ  : )قال تعالى  ستغفار فى خواتيم األعمالإلهذا شرع امائة مرة ول
ن النبدى  إمروا باالستغفار وفى الصدحي   أ حيوا الليل بالصالة فلما كان وقت السحرأبعضهم 

نت السدالم ومندك   أستغفر ثالثا وقال اللهم إ نصرف من صالتهإذا إصلى اهلل عليه وسلم كان 
َفِإَذا َأَفْضنُتْم ِمنْن َعَرَفناٍت َفناْذُكُروا اللَّنَه ِعْننَد اْلَمْشنَعِر        : )تعالى  كرام وقالإللسالم تباركت باذا الجالل واا

ن بلد   أمر اهلل نبيده بعدد   أد قو (الْحَرَامِ وَاذْكُرُوُُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِننْ قَنيْلِنهِ لَمِننَ الضَّنالِّ     
حد غيره فقال تعالى أمر اهلل به مما لم يصل اليه أتى بما أجهاده و اهلل حق الرسالة وجاهد فى

( تَوَّاباً فَسَنيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُُْ إِنَّهُ كَانَ*  وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجاً*  إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ: )
النر كِتَناٌٌ أُحْكِمَنتْ آيَاتُنهُ ثُنمَّ      : )ستغفار كما قال اهلل تعدالى  إلقوام الدين بالتوحيد وا ولهذا كان

( فَاسْنتَقِيمُوا إِلَيْنهِ وَاسْنتَغْفِرُوُُ     : )اآلية وقال تعدالى  ( اآلية ..............  فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِنيمٍ خَننيِريٍ   
لَ: )وقال تعالى  ولهذا جاء فى الحدديث يقدول   ( هَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْنيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِ َ وَالْمُؤْمِنَاتِ فَاعْلَمْ أَنَّهُ ال إِ
اهلل واالستغفار وقد قال يونس ال إلده إال   هلكونى بال إله إالأهلكت الناس يالذنوب وأالشيطان 

 .أنت سبحانك
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